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א 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

  
 فيـه شـتات كـالم العالمـة حممـد نـارص الـدين ُ مجعتا كتاب اإليامن ,فهذ
ُاخلاص هبذا املوضوع من مجيع مـا وقفـت عليـه مـن تراثـه املطبـوع  األلباين

واملــسموع, مــع ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ الكــريم تناوهلــا 
  .والوصول ملا يريده منها

َّ وقــد ضممت هــذا الكتــاب إىل عمــيل املوســوعي الــذي مــن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ ــ َ
ً رأيت نرشه مفردا ليسهل تناوله موسوعة العالمة األلباين قسم العقيدة, لكن ُ

للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنــــــني هبــــــذا املوضــــــوع اخلطــــــري عــــــىل وجــــــه 
  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد

  وكتب
  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

  يف صنعاء اليمن
  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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z١xאא 
  ]:مقال اإلما[
اإلسالم هو ما رشعه اهللا سـبحانه وتعـاىل لعبـاده عـىل ألـسنة رسـله, ) دين(

وأصل هذا الدين وفروعه روايتـه عـن الرسـل وهـو ظـاهر غايـة الظهـور يمكـن 
كل مميز من صغري وكبري وفـصيح وأعجـم وذكـي وبليـد أن يـدخل فيـه بأقـرص 

كـذيب, أو زمان, وإنه يقع اخلروج منه بأرسع من ذلـك مـن إنكـار كلمـة, أو ت
معارضة, أو كذب عىل اهللا, أو ارتياب يف قول اهللا تعاىل, أو رد ملا أنزل, أو 

  .شك فيام نفى اهللا عنه الشك, أو غري ذلك مما يف معناه
فقـــد دل الكتـــاب والـــسنة عـــىل ظهـــور ديـــن اإلســـالم وســـهولة تعلمـــه وأنـــه 

اظ يف بعـض األلفـصيتعلمه لوافد ثم يويل يف وقته, واختالف تعلـيم النبـي
بحسب من يتعلم فإن كـان بعيـد الـوطن كـضامم بـن ثعلبـة النجـدي ووفـد عبـد 
القــــيس علمهــــم مــــا مل يــــسعهم جهلــــه مــــع علمــــه أن دينــــه سينــــرش يف اآلفــــاق, 
ويرسل إليهم من يفقههم يف سائر ما حيتاجون إليه, ومـن كـان قريـب الـوطن 

 أنـه قـد يمكنه اإلتيان كل وقت بحيث يتعلم عىل التدريج أو كان قد علـم فيـه
عرف ما ال بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته عىل ما تدل قرينة حال السائل 

ً وأما من رشع دينا مل يأذن به اهللا فمعلوم أن »قل آمنت باهللا ثم استقم«: كقوله
وال عن غريه من صأصوله املستلزمة له ال جيوز أن تكون منقولة عن النبي

  . كام أن الزم احلق حقاملرسلني إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل
  .مقررا) ١١٠- ١٠٩ص"(التعليق على منت الطحاوية"نقله اإلمام عن شارح الطحاوية يف



@çbºfia@lbnØ 
 ٤ 

z٢xAאא@ 
 الدين احلنيف?: ما معنى: السائل
  .املائل عن الرشك:  الدين احلنيف:الشيخ

  )٠٠: ٢٣: ٠٠/ ٢٤١" (اهلدى والنور "
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z٣xאא 
ذكرنــــا النــــصارى واليهــــود والكتــــب : اليــــوم مــــع بعــــض اإلخــــوة:... ســــؤال

هـــم أصـــحاب كتـــب : أنـــا مـــا أعرفـــه هـــم كفـــرة, فقـــال: الـــساموية, فقلـــت هلـــم
نعـم هـم أصـحاب كتـب سـاموية, ائتنـي بالكتـاب األصـيل, : ساموية, قلت له

  ألن اإلسالم جب ما قبله, هل هذا كالمي خاطئ, أم كان صواب?
  ., خاطئ يعني املذنب"خاطئ" صواب يقابله خطأ, ليس :الشيخ

ًأخطــــأت بعــــضا وأصـــــبت بعــــضا, ألنــــك قلــــت: أنــــا أقــــول هــــات الكتـــــب : ً
الــــساموية التــــي أنزلــــت, مــــا يف حاجــــة, لــــو كانــــت موجــــودة كــــام أنزلــــت فقــــد 
نسخت برشيعة حممد عليـه الـسالم, الكـالم األخـري الـذي لـك هـو الـصواب, 

رشائع الــسابقة حتــى لــو كانــت كــام أنزلــت, رشيعــة اإلســالم نــسخت الــ: يعنــي
وكيــــف وهــــي حمرفــــة كــــام أنــــت أرشت يف كالمــــك, وقــــد جــــاء يف احلــــديث 

رأى ذات يــوم يف يــد عمــر بــن اخلطــاب صــحيفة يقــرأ صالــصحيح أن النبــي
هـذه صـحيفة كتبهـا يل رجـل مـن اليهـود, فقـال عليـه : مـا هـذا? قـال: فيها, قـال

 كـــام هتوكـــت اليهـــود والنـــصارى, أمتهوكـــون أنـــتم: ًالـــصالة والـــسالم مغـــضبا
فلـو كانـت . ًوالذي نفس حممـد بيـده لـو كـان موسـى حيـا مـا وسـعه إال اتبـاعي

صـــحف إبـــراهيم وموســـى كـــام أنزهلـــا اهللا عـــىل إبـــراهيم وموســـى بعينهـــا غـــري 
حمرفة وال مبدلة مل جيز لليهود وال للنصارى إال أن يتبعـوا نبينـا صـلوات اهللا 

ÚbfläÜflž‰c@bflßflë@﴿: لتي تعرفوهنا بالقرآن والتي منهاوسالمه عليه, لذلك اآليات ا
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@@fĺ čàÛbflÈÜčÛ@òflàžyfl‰@bÛg﴾)فـدعوة الرسـول عليـه الـسالم دعـوة عامـة ليـست )١٠٧:األنبياء 
ًخاصة بـالعرب كـام يـدعي اليهـود قـديام وحـديثا, وقـد روى اإلمـام مـسلم يف  ً

مـا «: صل اهللا قـال رسـو: صحيحه من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه قـال
 من هيودي أو نرصاين يسمع يب ثـم ال − أمة الدعوة–من رجل من هذه األمة 
ما من رجل من هـذه األمـة مـن هيـودي أو نـرصاين «, »يؤمن يب إال دخل النار

 ثـم ال يـؤمن يب إال دخـل − بالرسـول عليـه الـسالم وبدعوتـه: يعني–يسمع يب 
  .»النار

ُأهل : ًأوال: اجلواب من ناحيتني ولذلك فمن يقول أن هؤالء أهل كتاب, 
ًكتـاب حمـرف, وثانيـا كـام سـمعت أخـريا ـ ً لـو كـان غـري حمـرف لوجـب اتبـاع : ٍ

ًالرســـول, ألن موســـى لـــو كـــان حيـــا لوجـــب عليـــه اتبـــاع الرســـول, عيـــسى عليـــه 
الــــسالم حيــــنام ينــــزل يف آخــــر الزمــــان حيكــــم بــــرشيعة اإلســــالم, ألن رشيعــــة 

  .ماإلنجيل ألغيت ونسخت برشيعة اإلسال
 )٠٠: ٣٠: ٥١/ ٢٦١" (اهلدى والنور "
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z٤x؟אאא 
ــــة والنــــرصانية: [ســــؤال ــــسميتنا هلــــا ديانــــات] ســــئل اإلمــــام عــــن اليهودي ــــى ...ت ــــي بمعن , يعن
َ﴿إن الدين عنْد :الرشائع ِِّ َ َّ ِčéÜÛa﴾اإلسالم ُ ْ  ,هكذا املقصود يعني?)١٩:آل عمران(ِ

آل (﴾Žâýž⁄a@čéÜÛa@fl†žäčÇ@flåíğ†Ûa@Şæg@@﴿:  أنــت تــذكر معــي قولــه تعــاىل:الــشيخ

  , فهل تفهم أن اإلسالم الذي جاء به األنبياء كلهم هو الدين أم ال?)١٩:عمران
  . نعم:امللقي
ً طيــب, فــإذا اإلســالم لــيس هــو إســالمنا فقــط, بــل هــو إســالم الــذين :الــشيخ

ســالم اآلن فهــو كــذلك يف قــديم الزمــان, كــانوا مــن قبلنــا, فــإذا كــان الــدين اإل
  .ًفهي أيضا أديان, وكلها جيمعها اإلسالم

   الدين يعني بمعنى رشائع?:امللقي
  ?]١٩:آل عمران[﴾Žâýž⁄a@čéÜÛa@fl†žäčÇ@flåíğ†Ûa@Şæg﴿ شو معنى :الشيخ
  … يعني بمعنى االعتقاد :امللقي
  . ذاك الزمان إيه, هذا املعنى نفسه اليل عندنا اآلن هو يف:الشيخ

  )٠٠: ٣٥: ٥٣٠/١٨" (اهلدى والنور"
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z٥xא؟אא 
  ]:سئل اإلمام [

آل (﴾Žéžäčß@flÝfljÔŽí@žåÜÏ@bĆäíč…@âbÜžhÛa@flŠžîË@Íflnžjflí@žåflßflë@@﴿كيف نوفـق بـني هـاتني اآليتـني 

flße@flåíč̂@@﴿: وقوله تعاىل, )٨٥عمران Ûa@Şæg@@@@@@@@žåflß@ôfl‰bfl–ŞäÛaflë@flæìŽ÷čibŞ–Ûaflë@aëŽ…bflç@flåíč̂ Ûaflë@aìŽä
flæìŽãflŒžzflí@žáŽç@bÛflë@žáèžîÜflÇ@ćÒžìfl@bÜÏ@bĆzčÛbfl•@flÝčàflÇflë@ŠčfÛa@âžìflîÛaflë@čéÜÛbči@flåflße﴾)٦٩املائدة(?  

, ال تعـــارض بـــني اآليتـــني كـــام يـــوهم الـــسؤال]: فأجـــاب رمحـــه اهللا بقولـــه[
ِالم هـي بعـد أن تبلغ دعـوة اإلسـالم أولئـك األقـوام الـذين وذلك ألن آية اإلس ُ ََ ُـ

 وذكـر ﴾flæìŽãflŒžzflí@žáŽç@bÛflë@žáèžîÜflÇ@ćÒžìfl@bÜÏ@@@@@﴿وصفهم اهللا عزوجل يف اآلية الثانية 
: والــصابئة حيــنام يــذكرون يــسبق إىل الــذهن أن املقــصود هبــم, مــنهم الــصابئة

ا يف الـرشك بعـد أن كـانوا  كل قوم وقعـو− يف احلقيقة− ُعباد الكواكب لكنهم 
ثـــم عـــرض هلـــم الـــرشك وعبـــادة , مـــن أهـــل التوحيـــد فالـــصابئة كـــانوا موحـــدين

, ُفالــــذين ذكــــروا يف هــــذه اآليــــة هــــم املؤمنــــون مــــنهم املوحــــدون, الكواكــــب
ًوهـم ذكـروا أيـضا , فهؤالء قبل جميء دعـوة اإلسـالم هـم كـاليهود والنـصارى ُ

ًء من كـان مـنهم متمـسكا بدينـه ُيف نفس الـسياق الـذي ذكـر فيـه الـصابئة فهـؤال ْ َـ
  .﴾flæìŽãflŒžzflí@žáŽç@bÛflë@žáèžîÜflÇ@ćÒžìfl@bÜÏ ﴿فهو من املؤمنني, يف زمانه

ًولكــــن بعــــد أن بعــــث اهللا عزوجــــل حممــــدا عليــــه الــــصالة والــــسالم بــــدين 
ــــصارى , اإلســــالم وبلغــــت دعــــوة هــــذا اإلســــالم أولئــــك النــــاس مــــن هيــــود ون
âbÜžhÛa@flŠžîË@Íflnžjflí@žåflßflë@@@@@﴿: ًإذا قوله تعـاىل. مفال يقبل منه إال اإلسال, وصابئة
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bĆäíč…﴾بعــد جمــيء اإلســالم عــىل لــسان الرســول عليــه الــصالة والــسالم:  أي ,
وأمــا الــذين كــانوا قبــل . ُفــال يقبــل منــه إال اإلســالم, وبلــوغ دعــوة اإلســالم إليــه

 اليــوم أو الــذين قــد يوجــدون, بعثــة الرســول عليــه الــصالة والــسالم باإلســالم
ْعىل وجه األرض ومل تبلغهم دعوة اإلسالم أو بلغتهم دعوة اإلسالم ولكـن  ُ َُ ْْ َ َ

ُكـام ذكـرت يف بعـض املناسـبات عـن , ًبلغتهم حمرفـة عـن أساسـها وحقيقتهـا
 الذين انترشوا يف أوربا وأمريكا يدعون إىل اإلسالم لكن − ًمثال− القاديانيني 

ألهنــم يقولــون , ســالم يف يشءهــذا اإلســالم الــذين يــدعون إليــه لــيس مــن اإل
فهؤالء األقـوام , بمجيء أنبياء بعد خاتم األنبياء حممد عليه الصالة والسالم

ومل تـبلغهم ,من األوربيـني واألمـريكيني الـذين دعـوا إىل اإلسـالم القاديـاين− 
  :عىل قسمني− دعوة اإلسالم احلق

Ï@@bÜ﴿فعىل ذلك حتمل آية , قسم منهم عىل دين سابق وهم متمسكون به
flæìŽãflŒžzflí@žáŽç@bÛflë@žáèžîÜflÇ@ćÒžìfl﴾.  

− كــام هــو شــأن كثــري مــن املــسلمني اليــوم − وقــسم انحــرف عــن هــذا الــدين 
  .فاحلجة قائمة عليهم

, −قبلـــهســـواء بعـــد اإلســـالم أو − ًأمـــا مـــن مل تـــبلغهم دعـــوة اإلســـالم مطلقـــا 
ًرســوال وهــي أن اهللا عزوجــل يبعــث إلــيهم , فهــؤالء هلــم معاملــة خاصــة يف اآلخــرة

 فمـن اسـتجاب لـذلك الرسـول يف − كام امتحن الناس يف احلياة الدنيا −يمتحنهم 
  .IQHومن عصاه دخل النار, عرصات يوم القيامة وأطاعه دخل اجلنة

                                                 
 ).منه). (٢٤٦٨(الصحيحة) ١(



@çbºfia@lbnØ 
 ١٠ 

  ).٢٣- ٢١ص"(كيف جيب علينا أن نفسر القرآن"



@çbºfia@lbnØ 
 ١١ 

z٦xאא 
 :]صقال رسول اهللا [
  .»بن العاصأسلم الناس وآمن عمرو «
 :]قال اإلمام[

ًويف احلـــــديث أيـــــضا إشـــــارة إىل أن مـــــسمى اإلســـــالم غـــــري اإليـــــامن, وقـــــد 
واحلـــق مــا ذهـــب إليـــه مجهــور الـــسلف مـــن ًاختلــف العلـــامء يف ذلـــك اختالفــا كثـــريا, 

ÝÓ@bäße@laŠÇþa@oÛbÓ@@@@﴿:  عىل ذلـك فقـال تعـاىلالتفريق بينهام لداللة الكتاب والسنة
@@@@c@aìÛìÓ@åØÛë@aìäßûm@@@@@@@áØiìÜÓ@¿@æb¹⁄a@Ý†í@b½ë@LbäàÜ﴾ وحـديث جربيـل يف 

التفريق بني اإلسالم واإليامن معروف مـشهور, قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 
  ). طبع املكتب اإلسالمي٣٠٥ص  (" اإليامن "رمحه اهللا تعاىل يف كتاب 

والــرد إىل اهللا ورســوله يف مــسألة اإلســالم واإليــامن يوجــب أن كــال مــن "
 ً, وال يـستحق أحـد اجلنـة إال بـأن يكـون مؤمنـاًإن كان مسامه واجبااالسمني و

يف حــديث جربيــل, فجعــل الــدين ص, فــاحلق يف ذلــك مــا بينــه النبــيًمــسلام
أوهلا اإلسالم, وأوسـطها اإليـامن, وأعالهـا اإلحـسان, : وأهله ثالث طبقات

ومن وصل إىل العليا, فقد وصل إىل التي تليها, فاملحسن مؤمن, واملـؤمن 
  ."ًسلم وأما املسلم فال جيب أن يكون مؤمنام

و من شاء بسط الكالم عىل هذه املسألة مع التحقيـق الـدقيق فلريجـع إىل 
  .فإنه خري ما ألف يف هذا املوضوعالكتاب املذكور, 

  ).٢٩٠، ١/١/٢٨٨"(الصحيحة"



@çbºfia@lbnØ 
 ١٢ 

z٧x 
 ]:قال اإلمام[

سالم وبـني اإليـامن, ًاحلقيقة التي ال ختفى عىل عامل أن هناك فرقا بني اإل
كــل مــؤمن مــسلم ولــيس : عمــوم وخــصوص, أي: وبيــنهام كــام يقــول الفقهــاء

كل مسلم مؤمن, ملاذا? ألن اإليامن هو االعتقاد فهو أمر قلبي, أمـا اإلسـالم 
  ..وهو أمر عميل ظاهر

, اإليــامن قلبــي بــاطني غــري ...أمــا اإلســالم فعمــل ظــاهري, عمــل اجلــوارح
سلم بعــض ظــاهر, أمــا اإلســالم فهــو ظــ َاهري عمــيل فيظهــر, فقــد يمكــن أن ي ِْ ــ ُ

النــاس ملــصلحة شخــصية, هــذه املــصلحة تتغــري وختتلــف بــاختالف الزمــان 
زمن قوة اإلسالم التي نبع منها ترشيع خاص من : واملكان, يف الزمن األول

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا «: ذلك قوله عليه السالم
ول اهللا, فــــإذا قالوهــــا فقــــد عــــصموا منــــي دمــــائهم وأمــــواهلم ًوأن حممــــدا رســــ
ال إله إال اهللا عصموا هبا دمائهم وأمواهلم, إذا : فإذا قالوا» وحساهبم عىل اهللا
خـوف دفــع جزيـة أو مــا .. أو عـن خـوف قتــل.. عـن إيــامن.. قالوهـا عـن عقيــدة

شــــابه ذلــــك? لــــذلك كــــان اإلســــالم غــــري اإليــــامن, فاإلســــالم عمــــل ظــــاهري, 
  يامن عمل باطنيواإل
  )٠٠: ٤٨: ١٥ /١٧٠" (اهلدى والنور" 



@çbºfia@lbnØ 
 ١٣ 

z٨x 
 :] اإلمامقال[
يعطــف بالــيشء  ]أن[ يف القــرآن ويف الــسنة ًيقــع كثــريا] ادعــى بعــضهم أنــه[

́@﴿: عـــــىل الـــــيشء, ويـــــراد بالتـــــايل نفـــــس األول كـــــام يف قولـــــه àÜ½a@æg
@@@@pbäßû½aë@ ä́ßû½aë@LpbàÜ½aë﴾معلـوم أن ف, و, فغـاير بيـنهام بحـرف العطـ

  ."املسلمني هم املؤمنون, واملؤمنني هم املسلمون 
هــذا غــري معلــوم, بــل العكــس هــو الــصواب, كــام رشح ذلــك شــيخ :  فــأقول

, ولـذلك قـال يف " اإليـامن "اإلسالم ابن تيمية يف كتبه, وبخاصة منها كتابـه 
 الـــــذي عليـــــه مجهـــــور ســـــلف "): ٥٨٦ص(" خمتـــــرص الفتـــــاوى املـــــرصية "

ن كل مؤمن مسلم, وليس كل مـسلم مؤمنـا, فـاملؤمن أفـضل مـن أ: املسلمني
. "﴾bäàÜc@aìÛìÓ@åØÛë@aìäßûm@@ÝÓ@bäße@laŠÇþa@oÛbÓ@@@@@@@@﴿: املسلم, قـال تعـاىل

́@pbnãbÔÛaë﴿: فاآليــة كــام تــرى حجــة عليــه, ويؤيــد ذلــك متامهــا nãbÔÛa...﴾  
  !ًفإن من الظاهر بداهة أنه ليس كل مسلم قانتا: اآلية
  ).٦/١/٣٦٧"(الصحيحة"



@çbºfia@lbnØ 
 ١٤ 

z٩xאא؟ 
 :] أنه قالصروي عن النبي [
  .»حب الوطن من اإليامن«
  .)موضوع( 
 :] اإلمامقال[

ومعنــاه غــري مــستقيم إذ إن حــب الــوطن كحــب الــنفس واملــال ونحــوه, كــل 
ذلــك غريــزي يف اإلنــسان ال يمــدح بحبــه وال هــو مــن لــوازم اإليــامن, أال تــرى 

كون يف هـــــذا احلـــــب ال فـــــرق يف ذلـــــك بـــــني مـــــؤمنهم أن النـــــاس كلهـــــم مـــــشرت
  !وكافرهم?

  ).١/١١٠"(الضعيفة"



@çbºfia@lbnØ 
 ١٥ 

z١٠x 
حــب الــوطن «:  اجلملــة الــيل هــي شــائعة بــني النــاس إن الرســول قــال:الــشيخ

  . هذا كالم ما أنزل اهللا به من سلطان. »من اإليامن
  . حب الوطن من اإليامن: إذن الرسول ما صح عنه أنه قال

ســؤال فقهــي, ســؤال فقهــي بعــد مــا طهرنــا األذهــان مــن : نقــولنرجــع بقــى 
  . »حب الوطن من اإليامن«: كون الرسول قال

  : هل صحيح أن حب الوطن مـن اإليـامن أم جيـوز حـب الـوطن?  يف فـرق
يشء جيـــــوز ويشء لـــــه عالقـــــة بـــــاإليامن, أي يشء لـــــه عالقـــــة بـــــاإليامن فهـــــو 

لكــن األمــر اجلــائز ًمــستحب وأنــت صــاعد حتــى يــصري فرضــا, صــح وال ال?  
  .سواء عليك فعلته أو تركته

حب الوطن أمر غريزي, حب الوطن أمر غريزي, مثل حب احلياة, ومثل 
كراهيــة املــوت, فاإلنــسان الــذي حيــب احليــاة ال يمــدح وال يــذم لكــن يمــدح 

خــريكم مــن «: ويــذم باعتبــار مــا يتعلــق بحياتــه كــام قــال عليــه الــصالة والــسالم
  . )١(»كم من طال عمره وساء عملهطال عمره وحسن عمله ورش

: فإذن حب الوطن أمر غريزي يف الناس; ولذلك قال تعال يف حق اليهود
﴿@@@@@@@@@@@@ŽêìÜflÈÏ@bflß@žá×‰bflíč…@žåčß@aìŽuŽŠža@ëc@žáØflÐãc@aìÜŽnÓa@æc@žáèžîÜflÇ@bfläžjfln×@bŞãc@žìÛflë﴾) ٦٦:النـساء( 

                                                 
 ).٣٢٩٧رقم ("صحيح اجلامع" )١(



@çbºfia@lbnØ 
 ١٦ 

بـالوطن أمـر غريـزي, أمـر طبيعـي, ملاذا? ألن اإلنـسان يتعلـق بوطنـه, فـالتعلق 
ولكــن حــب الــوطن ال لذاتــه, ال ألن أرضــك فلــسطني, فأنــت بتحــب فلــسطني 
ًدينــا, ال, بحــت أصــوات الــدعاة اإلســـالميني بالتفــاخر أن مــن كــامل اإلســـالم 
َّوعظمته أن كل بـالد اإلسـالم هـو وطـن واحـد, صـح وال ال? هـذا مـن الناحيـة 

يــة الطبيعيــة املفطــورة, الواحــد مــش بيحــب اإلســالمية, أمــا مــن الناحيــة الغريز
الوطن فلسطني, بيحب البلدة التي ولد فيا, بيحب احلارة, املحلـة التـي ولـد 
فيها, هذا له عالقة يـا أخـي بـاإليامن? هـذا لـه عالقـة بطبيعـة اإلنـسان, ولـذلك 
فيجب أن نفرق بني كون حب اليشء غريزة, طبيعة, فطرة, وبني كون اليشء 

  ...ر لك الفرق اآلن? آهظه. من اإليامن
بــدي أرجــع أنـــا حلــديثك, صـــحيح أن الرســول عليــه الـــصالة والــسالم ملـــا 

أما إنك انتبه بقية : عزم عىل اهلجرة من مكة إىل املدينة توجه إىل مكة وقال
احلـــديث أيـــش خيتلـــف األمـــر عـــن املعنـــى الـــيل دار يف ذهنـــك خطـــأ, خطـــأ, 

 له عالقة بحـب خـري بـالد احلديث ليس له عالقة بحب الوطن أي وطن, كان
إنك أحب بالد اهللا إيل اهللا وأحب بالد اهللا إيل, ولوال «: اهللا, قال عليه السالم

, ليـه? ألنـه وطنـه? ال; ألنـه خـري بـالد )١(»أن قومك أخرجوين منك ما خرجـت
اهللا, وألن هذه مكة أحب البالد اهللا إىل اهللا, بالتايل أحب بالد اهللا إىل رسول 

  .ا الكالم ال يطبق عىل كل بالد الدنيافإذن هذ. اهللا
َأخرج من بلده مرص − عالوية: نرضهبا كام يقولون− ًفمثال ال جيوز ملسلم ِ ْ ُ
أمــا إنــك مــن أحــب بــالد اهللا إىل اهللا, وأحــب بــالد اهللا : ًمكرهــا بيلتفــت بيقــول

                                                 
 ).٧٠٨٩رقم ("صحيح اجلامع" )١(



@çbºfia@lbnØ 
 ١٧ 

إيل, ولــوال أن قومــك أخرجــوين منــك مــا خرجــت? مــا بيجــوز هــذا الكــالم, 
هللا فيك, العلم نور, فال جيوز لإلنسان املسلم أن يتكلم فأنت يا أخي فبارك ا

flÉžàŞÛa@Şæg@ćáÜčÇ@čéči@ÙÛ@flžîÛ@bflß@ŽÑÔflm@üflë@@@@@@@@@﴿: بغري علم ألن اهللا عز وجل يقـول
bÛìŽ÷žflß@ŽéžäflÇ@flæb×@Ùč÷Ûžëc@şÝ×@fl…aflûÐÛaflë@flŠfl–fljÛaflë﴾)٣٦:اإلسراء(. 

  ) ٠٠: ١٢: ٥٢٧/٠٦" (اهلدى والنور"



@çbºfia@lbnØ 
 ١٨ 

z١١xאאאא 
 :]صقال رسول اهللا [

أشد الناس بـالء األنبيـاء, ثـم األمثـل فاألمثـل, يبـتىل الرجـل عـىل حـسب  «
 وإن كان يف دينه رقة , اشتد بالؤهًدينه, فإن كان دينه صلبا) قدر: ويف رواية(

يرتكــــه يمــــيش عــــىل ابـــتيل عــــىل حــــسب دينــــه, فـــام يــــربح الــــبالء بالعبــــد حتـــى 
  .»األرض ما عليه خطيئة

 ]:صوقال [
أشــد النــاس بــالء األنبيــاء, ثــم الــصاحلون, إن كــان أحــدهم ليبــتىل بــالفقر, «

حتى ما جيد أحدهم إال العباءة التي حيوهيا, وإن كان أحدهم ليفـرح بـالبالء 
  .»كام يفرح أحدكم بالرخاء

 :]صقال و[
ذين يلـوهنم, ثـم الـذين يلـوهنم, ثـم إن من أشد النـاس بـالء األنبيـاء, ثـم الـ«

  .»الذين يلوهنم
فـذكرها مـع  » ًمـن أشـد النـاس بـالء« : مام هلذه األحاديث بقولـهترجم اإل[

ويف هذه األحاديـث داللـة رصحيـة عـىل أن املـؤمن كلـام : ]خترجيها ثم قال
, والعكــس بــالعكس, ففيهــا رد عــىل ً وامتحانــاً, ازداد ابــتالءًكــان أقــوى إيامنــا

العقول واألحالم الـذين يظنـون أن املـؤمن إذا أصـيب بـبالء كـاحلبس ضعفاء 



@çbºfia@lbnØ 
 ١٩ 

أو الطــرد أو اإلقالــة مــن الوظيفــة ونحوهــا أن ذلــك دليــل عــىل أن املــؤمن غــري 
وهـــو أفـــضل صوهـــو ظـــن باطـــل, فهـــذا رســـول اهللا! مـــريض عنـــد اهللا تعـــاىل

نذير  دليل خري, وليس ًالبرش, كان أشد الناس حتى األنبياء بالء, فالبالء غالبا
  :رش, كام يدل عىل ذلك أيضا احلديث اآليت

 إن عظــم اجلــزاء مــع عظــم الــبالء, وإن اهللا إذا أحــب قومــا ابــتالهم, فمــن "
  ."ريض فله الرضا, ومن سخط فله السخط 

  ).٢٧٦- ١/١/٢٧٣"(الصحيحة"
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z١٢xאאא 
 يا شيخنا ما الفرق بني العقيدة واإليامن?: سؤال
 مــــا يف فــــرق, كلمــــة اإليــــامن هــــي املــــستعملة يف الــــسنة والقــــرآن, :خالــــشي

  . العقيدة تعبري للعلامء عن هذا اإليامن
  )٠١: ٢٧: ٥٧/٠٩" ( اهلدى والنور" 
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z١٣xאWא
א 

أبــــن أيب العــــز باإلمامــــة, فــــأراد اإلمــــام َوصــــف أبوغــــدة شــــارح الطحاويــــة [
األلبــاين إلزامــه بــبعض أهــم املــسائل العقديــة التــي قررهــا الــشارح يف عقيدتــه 
والتــــي يعلــــم الــــشيخ األلبــــاين إنكــــار أيب غــــدة أو شــــيخه الكــــوثري هلــــا فقــــال 

  :] اإلمام
ًفإذا كان أبو غدة مؤمنا حقا هبـذه اإلمامـة امللموسـة املـشهورة فأنـا :  قلت ً
فإن أجاب عنها بام يوافق ما ذهب ,  له من كالم هذا اإلمام سبع مسائلأختار

ٍإليه هذا اإلمام املشهور من قلب خملـص فـذلك مـا نرجـوه وأعتـذر إليـه مـن , ٍ
 مـا رميتـه −  مـع األسـف–وإن كانت األخرى فـذلك ممـا يؤيـد , إساءة الظن به
  .به من املداراة

  :]فذكر أربع مسائل ثم قال[
ًتبعــا لألئمــة مالــك ]أبــن أيب العــز: أي ["اإلمــام"يقــول : املــسألة اخلامــسة

والـــشافعي وأمحـــد واألوزاعـــي وإســـحاق بـــن راهويـــة وســـائر أهـــل احلـــديث 
  :وأهل املدينة

: وقالوا. وعمل باألركان, وإقرار باللسان, إن اإليامن هو تصديق باجلنان
  .يزيد وينقص
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ي تؤيـدهم مـن ًوشيخك تعصبا أليب حنيفة خيالفهم مع رصاحـة األدلـة التـ
بــــل ويغمــــز مــــنهم , الكتــــاب والــــسنة وآثــــار الــــسلف الــــصالح ريض اهللا عــــنهم

ًمجيعـــــــا مـــــــشريا إلـــــــيهم بقولـــــــه يف  أنـــــــاس "إىل ) ٤٥ – ٤٤ص  ("التأنيـــــــب"ً
وإنام الفقه عنـد ,  يشري أهنم ال علم عندهم فيام ذهبوا إليه وال فقه"صاحلون

. نـــه احلـــق والـــرصاحوإ, إنـــه اإليـــامن والكلمـــة: ثـــم يقـــول, أيب حنيفـــة دوهنـــم
هـــم عنـــده عـــىل الباطـــل يف (!) وعليـــه فالـــسلف وأولئـــك األئمـــة الـــصاحلون 

وقـد نقـل أبـو غـدة كـالم . وأنـه يزيـد ويـنقص, بأن األعامل من اإليامن: قوهلم
الرفـع "يف التعليـق عـىل , نقلـه بحرفـه, شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منـه

ًكــــان آخــــر منــــه ممجــــدا بــــه ثــــم أشــــار إليــــه يف م, )٦٩ – ٦٧ص  ("والتكميــــل
  :)٢١٨ص (ًومكربا له بقوله 

ًوانظـــر لزامـــا مـــا ســـبق نقلـــه تعليقـــا فإنـــك ال تظفـــر بمثلـــه يف كتـــاب ثـــم أعـــاد  ً
 أن هــذا –وظنــي بــه أنــه جيهــل . مــع بــالغ إعجابــه بــه) ٢٢٣ص (اإلشــارة إليــه 

 مــــع مــــا فيــــه مــــن –التعريــــف لإليــــامن الــــذي زعــــم شــــيخه أنــــه احلــــق الــــرصاح 
خمالف ملا عليه املحققون من علامء , عليه السلف كام عرفتاملخالفة ملا 

  :احلنفية أنفسهم الذين ذهبوا إىل
 "البحــر الرائــق"كــام يف ! أن اإليــامن هــو التــصديق فقــط لــيس معــه اإلقــرار

والكـــوثري يف كلمتـــه املـــشار إليهـــا حيـــاول , )٥/١٢٩(البـــن نجـــيم احلنفـــي 
, حلنفيــة يف اإليــامن لفظــيفيهــا أن يــصور للقــارئ أن اخلــالف بــني الــسلف وا

ًيشري بذلك إىل أن األعـامل ليـست ركنـا أصـليا ثـم يتناسـى أهنـم يقولـون بأنـه , ً
بــل إهنــم قــالوا يف صــدد , ًوهــذا مــا ال يقــول بــه احلنفيــة إطالقــا, يزيــد ويــنقص
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البحـر "اإليـامن يزيـد ويـنقص كـام يف : وبقوله: بيان األلفاظ املكفرة عندهم
ـــــق ـــــسلف عـــــىل هـــــذا كفـــــار عنـــــدهم ! "رتـــــدينبـــــاب أحكـــــام امل" – "الرائ فال
 ٢/٣٦٢ ("التنكيـل"و) ٣٦٠ – ٣٣٨ص (راجع رشح الطحاوية !! مرتدون

  .الذي كشف عن مراوغة الكوثري يف هذه املسألة) ٣٧٣ –
ولــيعلم القــارئ الكــريم أن أقــل مــا يقــال يف اخلــالف املــذكور يف املــسألة 

ًا فــاجرا  ولــو كــان فاســق–أن احلنفيــة يتجــاهلون أن قــول أحــدهم  أنــا مــؤمن : − ً
 التـــأدب مـــع القـــرآن ولـــو مـــن الناحيـــة –ينـــايف مهـــام تكلفـــوا يف التأويـــل , ًحقـــا

žoÜčuflë@ŽéÜÛa@flŠč×Ž‡@afl‡g@flåíč̂@@@@@@@@@@@@@﴿: اللفظية عىل األقل الـذي يقـول Ûa@flæìŽäčßžûŽàÛa@bflàŞãg
@@@@@@@flë@bĆãbfl¹g@žáŽèžmfl…afl‹@ŽéŽmbflíe@žáèžîÜflÇ@žoflîčÜŽm@afl‡gflë@žáŽèŽiìÜÓ@@@@@flæìÜ×flìflnflí@žáèğifl‰@óÜflÇL@@@@@flæìŽàîčÔŽí@flåíč̂ Ûa@

flæìÔčÐäŽí@žáŽçbfläÓfl‹fl‰@bŞàčßflë@ñýŞ–ÛaLbÔfly@flæìŽäčßžûŽàÛa@ŽáŽç@Ùč÷Ûžëc@﴾.  
مـن , فليتأمل املـؤمن الـذي عافـاه اهللا تعـاىل ممـا ابـتىل بـه هـؤالء املتعـصبة

  !ًقا عند هؤالء?ومن هو املؤمن ح, ًهو املؤمن حقا عند اهللا تعاىل
  )٥٨ – ٥٧ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"





@çbºfia@lbnØ 
 ٢٥ 

z١٤xאא 
אא 

 :]ص روي عن النبي[
, وشـق ً يمـوت فلـم جيـد فيـه خـرياًحرض ملك املوت عليـه الـسالم رجـال «

 ًف لـــسانه الصـــقا, ثـــم فـــك عـــن حلييـــه فوجـــد طـــرًعـــن قلبـــه فلـــم جيـــد فيـــه شـــيئا
  . »ال إله إال اهللا, فغفر اهللا له بكلمة اإلخالص: بحنكه يقول

  .)منكر(

 :]قال اإلمام[
ال إلـه إال اهللا, : ثم إن احلديث منكر عنـدي ينـاقض بعـضه آخـره, ألن قولـه

إال عـىل مـذهب بعـض املرجئـة ال ينفعه ما دام مل يوجد يف قلبـه يشء مـن اإليـامن 
  . فتأمل.ون مع القول اإليامن القلبيالغالة الذين ال يشرتط

  ).١٠١، ٦/٩٩"(الضعيفة"
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z١٥xאא 
 :]صقال رسول اهللا [
وال أنـت : , قـالوا]وال ينجيـه مـن النـار[لن يدخل أحدا منكم عمله اجلنـة «

إال أن يتغمـدين − :]وأشار بيده هكـذا عـىل رأسـه[− وال أنا :يا رسول اهللا?قال
ـــــــــــــه بفـــــــــــــضل ورمحـــــــــــــة, اهللا ـــــــــــــا[ من ] فـــــــــــــسددوا وقـــــــــــــاربوا] [مـــــــــــــرتني أو ثالث

والقـــــــــصد القـــــــــصد  واغـــــــــدوا وروحـــــــــوا, ويشء مـــــــــن الدجلـــــــــة,][وأبـــــــــرشوا[
  .»]واعلموا أن أحب العمل إىل اهللا أدومه وإن قل][تبلغوا

 :] اإلمامقال[
و اعلم أن هذا احلديث قد يشكل عىل بعض الناس, ويتوهم أنه خمـالف 

 ونحوها من اآليات ﴾a@ÙÜmëæìÜàÈm@ánä×@b¶@bçìànq‰ëc@Ûa@òä¦﴿: لقوله تعاىل
واألحاديــث الدالــة عــىل أن دخــول اجلنــة بالعمــل, وقــد أجيــب بأجوبــة أقرهبــا 

 هي باء الثمنية, والباء " بعمله ": أن الباء يف قوله يف احلديث: إىل الصواب
, ولكنـه لـيس أن العمل الصالح سـبب البـد منـه لـدخول اجلنـةيف اآلية باء السببية, أي 

  ...ثمنا لدخول اجلنة, وما فيها من النعيم املقيم والدرجات
  ).١٩٨، ٦/١/١٩٥"(الصحيحة"
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z١٦xא 
 ]:قال اإلمام[

إن اإليامن بدون عمـل ال يفيـد; فـاهللا عـز وجـل حيـنام يـذكر اإليـامن يـذكره 
ا بـــد ا بالعمـــل الـــصالح; ألننـــا ال نتـــصور إيامن ـــمقرون ً ـــ ون عمـــل صـــالح, إال أن ً

أشـــهد أال إلـــه إال اهللا وحممـــد رســـول اهللا, : ًنتخيلـــه ختـــيال, آمـــن مـــن هنـــا, قـــال
ال إلـــه إال اهللا : ومـــات مـــن هنـــا, هـــذا نـــستطيع أن نتـــصوره, لكـــن إنـــسان يقـــول

ًحممــد رســول اهللا ويعــيش دهــره ممــا شــاء اهللا وال يعمــل صــاحلا; فعــدم عملــه 
, ومل يــــدخل اإليــــامن إىل قلبــــه; فــــذكر الــــصالح هــــو دليــــل أنــــه يقوهلــــا بلــــسانه

األعـامل الـصاحلة بعــد اإليـامن ليــدل عـىل أن اإليــامن النـافع هــو الـذي يكــون 
  .ًمقرونا بالعمل الصالح

  "اإلميان عند السلف"بواسطة"شرح األدب املفرد، الشريط السادس، الوجه األول"
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z١٧xא،א
אאא

א 
 ]:"فوائد متفرقة"قال اإلمام يف مقدمة حتقيقه عىل رياض الصاحلني حتت عنوان [

 وال إىل أجــسادكم إىلينظــر  إن اهللا ال... وعــن أبــى هريــرة ") ٨(احلــديث 
 "م رواه مسل . قلوبكم إىلولكن ينظر ,صوركم 

 "  , وهـــو خمـــرج يف" وأعاملكـــم": روايـــة يفوزاد مـــسلم وغـــريه : قلـــت 
 ;ا وهذه الزيـادة هامـة جـد) .٤١٠ (" ختريج احلالل واحلرام غاية املرام يف

 أنـت أمـرهتم فـإذاا , ًـ خاطئً من الناس يفهمون احلديث بدوهنا فهـاماًألن كثري
 تــرك التــشبه بالكفــار ,بــام أمــرهم بــه الــرشع احلكــيم مــن مثــل إعفــاء اللحيــة , و

  القلـب ,يف  بـأن العمـدة عـىل مـاأجـابوكونحو ذلك من التكاليف الرشعية , 
 الزيادة الصحيحة  هبذهدون أن يعلموا واحتجوا عىل زعمهم هبذا احلديث ,

 صـاحلةن كانـت إ , فـأعامهلـم إىلا ًالدالة عىل أن اهللا تبارك وتعاىل ينظر أيـض
 عـىل ذلـك عديـد مـن النـصوص كقولـه صـىل  عليهم كـام تـدلوإال ردهاقبلها 

    "ليس منه فهو رد أمرنا هذا ما من أحدث يف": اهللا عليه وسلم 
وال   ,األعـــاملبـــصالح إال يمكـــن تـــصور صـــالح القلـــوب  نـــه الأواحلقيقـــة 

وقد بني ذلك رسول اهللا صـىل اهللا عليـه . بصالح القلوب إال  األعاملصالح 
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 اجلــــسد  إن يفأال .... ": ن بــــشري  حــــديث الــــنعامن بــــوســــلم أمجــــل بيــــان يف
 اجلـسد كلـه, أال وهـى فـسدت فـسدمـضغة إذا صـلحت صـلح اجلـسد كلـه,إذا 

 أوليخـــالفن صـــفوفكم َّنُّ لتـــسو":وحديثـــه اآلخــر ). ٥٩٣احلـــديث ( "القلــب 
وقولـــه صـــىل اهللا عليـــه ) . ١٠٩٦احلـــديث(  قلـــوبكم يأ ."اهللا بــني وجـــوهكم

 املرشوع املادي اجلامل يف  وارد وهو."إن اهللا مجيل حيب اجلامل:وسلم 
  ..خالفا لظن الكثريين 
:  هـــــذا الكتـــــاب يفيتـــــه أ رالـــــذيفمـــــن أفحـــــش اخلطـــــأ , وإذا عرفـــــت هـــــذا 

أن   وقفــت عليهــا ,التــي مجيــع نــسخه املخطوطــة واملطبوعــة يف "الريــاض"
 احلــديث يف −  رمحــه اهللا تعــاىل–الزيــادة املــذكورة قــد اســتدركها املــصنف 

ــــه انحــــرف هبــــا فوضــــعها  لكــــن قلمــــه أو) ١٥٧٨(  مكــــان مفــــسد يفقلــــم كاتب
ولكـــــن ,  صـــــوركم وأعاملكـــــم إىلوال ....":فوقعـــــت فيـــــه هكـــــذا  .للمعنـــــى 

وال  وانطــىل ذلــك عــىل مجيــع الطــابعني واملــصححني واملعلقــني,"...ينظــر
بـل لقـد انطـىل أمرهـا . رييـة وال غريهـان الطبعـة املمـصححي مـن ذلـك أستثنى

ـــــن عـــــالن نفـــــسه  : فقـــــال ! فـــــرشح احلـــــديث عـــــىل القلـــــب , عـــــىل الـــــشارح اب
وحــــسن  , أنــــه تعــــاىل ال يرتــــب  الثــــواب عــــىل كــــرب اجلــــسم يأ") : ٤/٤٠٦(

وهــذا الــرشح ممــا الخيفــى بطالنــه ألنــه مــع منافاتــه ! " وكثــرة العمــل,الــصورة
معارض للنصوص الكثرية مـن الكتـاب والـسنة  , نصه الصحيح يفللحديث 

 لألعـامل بالنـسبة اجلنة إنام هو ت يف الدرجايفأن تفاضل العباد الدالة عىل 
وا [ :مـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل.  كثـــرة وقلـــةالـــصاحلة ا عمل ـــولكل درجات مم ُ ٍِّ ِ َِ ــ ـَّ ٌ ـــ َ َ ََ ـــ ُ [

 هــــي إنــــام عبــــادييــــا ....." :القــــديس احلــــديث وقولــــه يف .}١٣٢:األنعــــام{
 ".....ًفمن وجد خريا فليحمد اهللا ثم أوفيكم إياها , أعاملكم أحصيها لكم ,
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,  والصور كاألجسادينظر اهللا إىل العمل  وكيف يعقل أن ال .)١٣٣(احلديث
ة :  [ كــام قــال تعــاىلاإليــامن دخــول اجلنــة بعــد يف  األســاسوهــو َادخلوا اجلن َّــ َ ــ ُ ُ ْ

َبام كنتم تعملون ُ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ فتأمل كم يبعـد التقليـد أهلـه . })٣٢: اآليةالنحل{)  ]. ٣٢(ِ
وما ذلك إال إلعراضهم . ٍويلقى هبم يف واد من اخلطأ سحيق, عن الصواب 

  .واهللا املستعان, عن دراسة السنة يف أمهات كتبها املعتمدة املصححة 
  ).٢٣- ٢١ص"(حتقيق رياض الصاحلني"
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z١٨xאאא 
 :]قال اإلمام[

, فالعمــل الــصالح ســبب لــدخول اجلنــةً ســببا, ءاهللا تبــارك وتعــاىل جعــل لكــل يش
  .خول النار سبب لديئوالعمل الس

  ).١١/١/٥١٦"(الضعيفة"
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z١٩xאאא 
אאאא 

 

واإليــــامن هــــو اإلقــــرار باللــــسان "]:قــــال اإلمــــام معلقــــا عــــىل قــــول صــــاحب الطحاويــــة [−
 :"والتصديق باجلنان
ً احلنفيــة واملاتريديــة خالفــا للــسلف ومجــاهري األئمــة كاملــك هــذا مــذهب

والـــــشافعي وأمحـــــد واألوزاعـــــي وغـــــريهم فـــــإن هـــــؤالء زادوا عـــــىل اإلقـــــرار 
ًولــيس اخلــالف بــني املــذهبني اختالفــا صــوريا . العمــل باألركــان: والتــصديق

كــام ذهــب إليــه الــشارح رمحــه اهللا تعــاىل بحجــة أهنــم مجيعــا اتفقــوا عــىل أن 
لكبــرية ال خيــرج عــن اإليــامن وأنــه يف مــشيئة اهللا إن شــاء عذبــه وإن مرتكــب ا

ًفــإن هــذا االتفــاق وإن كــان صــحيحا فــإن احلنفيــة لــو كــانوا غــري . شــاء عفــا عنــه
ًخمـــــالفني للجامهـــــري خمالفـــــة حقيقيـــــة يف إنكـــــارهم أن العمـــــل مـــــن اإليـــــامن  ً
ه التفقــــوا معهــــم عــــىل أن اإليــــامن يزيــــد ويــــنقص وأن زيادتــــه بالطاعــــة ونقــــص

باملعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة واآلثار السلفية عىل ذلك وقـد ذكـر 
ولكــــن احلنفيــــة أرصوا عــــىل ) ٣٨٧ −  ٣٨٤ص (الــــشارح طائفــــة طيبــــة منهــــا 

القـــــول بخـــــالف تلـــــك األدلـــــة الـــــرصحية يف الزيـــــادة والنقـــــصان وتكلفـــــوا يف 
ًتأويلها تكلفا ظاهرا بل باطال ذكر الشارح  ً  منهـا ًنموذجـا] ٣٤٢) [٣٨٥ص (ً

 اإليامن بضع "بل حكى عن أيب املعني النسفي أنه طعن يف صحة احلديث 
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 مع احتجاج كل أئمة احلديث به ومنهم البخاري ومسلم "... وسبعون شعبة
ومـــا ذلـــك إال ) ١٧٦٩ (" الـــصحيحة " وهـــو خمـــرج يف " صـــحيحيهام "يف 

  .ألنه رصيح يف خمالفة مذهبهم
 صـوريا; وهـم جييـزون ألفجـر ثم كيـف يـصح أن يكـون اخلـالف املـذكور

إيـــامين كـــإيامن أيب بكـــر الـــصديق بـــل كـــإيامن األنبيـــاء : واحـــد مـــنهم أن يقـــول
ًواملرسلني وجربيل وميكائيل عليهم الصالة والسالم, كيف وهم بناء, عـىل 

ً مهــام كــان فاســقا فــاجرا − مــذهبهم هــذا ال جييــزون ألحــدهم  أنــا :  أن يقــول− ً
b̧@﴿: ًأنا مؤمن حقا, واهللا عـز وجـل يقـول: يقولمؤمن إن شاء اهللا تعاىل, بل  g

@@@@@@@@@@@@@@@óÜÇë@bãb¹g@áèm…a‹@émbíe@áèîÜÇ@oîÜm@a‡gë@áèiìÜÓ@oÜuë@a@Š×‡@a‡g@åí̂ Ûa@æìäßû½a
@æìÜ×ìní@áèi‰@N@@@@@@@@@@@@@@@æìäßû½a@áç@Ù÷Ûëc@æìÔÐäí@áçbäÓ‹‰@b¾ë@ñý–Ûa@æìàîÔí@åí̂ Ûa

bÔy﴾ )٤ - ٢:األنفال( ﴿ýîÓ@a@åß@Ö†•c@åßë﴾)٢٢:النساء( .  
وبناء عىل ذلك كله اشتطوا يف تعـصبهم فـذكروا أن مـن اسـتثنى يف إيامنـه 
ــــه أنــــه ال جيــــوز للحنفــــي أن يتــــزوج بــــاملرأة الــــشافعية  فقــــد كفــــر وفرعــــوا علي

:  فأجـــاز ذلـــك دون العكـــس وعلـــل ذلـــك بقولـــه−  زعمـــوا − وتـــسامح بعـــضهم 
  .تنزيال هلا منزلة أهل الكتاب

 رجـل مـن شـيوخ الـشافعية ًوأعرف شخصا من شـيوخ احلنفيـة خطـب ابنتـه
فهـل بعـد هـذا جمـال للـشك يف أن اخلـالف !لـوال أنـك شـافعي:... فأبى قائال
 ": ومــن شــاء التوســع يف هــذه املــسألة فلريجــع إىل كتــاب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــةحقيقــي? 

 . فإنه خري ما ألف يف هذا املوضوع"اإليامن 

  ).٦٩- ٦٦ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٢٠xאא 
 :]صقال رسول اهللا [

ال يــزين الــزاين حــني يــزين وهــو مــؤمن, وال يــرشب اخلمــر حــني يــرشب «− 
ال يـرسق حـني يـرسق وهـو مـؤمن, وال ينتهـب هنبـة يرفـع النـاس وهو مؤمن, و

  .» مؤمنإليه أبصارهم وهو
 :]اإلمامقال [

 احلنفيـــة الـــذين ال يزالـــون فهـــو حجـــة عـــىل, ًاحلقيقـــة أن احلـــديث وإن كـــان مـــؤوال
, فـاإليامن عنـدهم مرصين عىل خمالفة الـسلف يف قـوهلم بـأن اإليـامن ال يزيـد وال يـنقص

لــذلك حيــاول الكــوثري رد  و,ً ناقــصاًمرتبــة واحــدة, فهــم ال يتــصورون إيامنــا
 حجـة علـيهم, فـإن هذا احلديث, ألنه بعد تأويلـه عـىل الوجـه الـصحيح يـصري

ـــاه ـــا وهـــو مـــؤمن إيام": معن أهـــل الـــسنة   ومحـــل": قـــال ابـــن بطـــال. " ً كـــامالًن
 يف اإليامن ممن ال ًاإليامن هنا عىل الكامل, ألن العايص يصري أنقص حاال

  ).١٠/٢٨( ذكره احلافظ "يعيص 
 والـصحيح الـذي قالـه ": عن اإلمام النووي قـال) ١٢/٤٩( ومثله ما نقله 

إليـــامن, هـــذا مـــن ال يفعـــل هـــذه املعـــايص وهـــو كامـــل ا: املحققـــون أن معنـــاه
ال علـم : األلفاظ التي تطلق عـىل نفـي الـيشء, واملـراد نفـي كاملـه, كـام يقـال

ثم أيده احلـافظ . "إال ما نفع, وال مال إال ما نيل, وال عيش إال عيش اآلخرة 
 مـــع كونـــه يالـــشيخ القـــار ومـــن الغرائـــب أن. يف بحـــث طويـــل ممتـــع, فراجعـــه
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 "م عن ابن بطال والنووي, فقال يف  متعصبا فرس احلديث بمثل ما تقدًاّحنفي
, ثم "..  وأصحابنا تأولوه بأن املراد املؤمن الكامل"): ١/١٠٥ ("املرقاة 

 .فهــذا ينــاقض ذاك التأويــل! "عــىل أن اإليــامن هــو التــصديق, واألعــامل خارجــة عنــه ": قــال
   .فتأمل

  ).١٢٧٧- ١٢٧٦، ٦/٢/١٢٦٩"(الصحيحة"
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z٢١xאאא 
אא 

ًنقل اإلمام كالما البن القيم يف ذلك مقررا فقال[ ً:[ 
العلـــــم : املطلـــــوب يف املـــــسائل العمليـــــة أمـــــران: ( املحققـــــنيضقـــــال بعـــــ

ًوالعمــل, واملطلــوب يف العلميــات العلــم والعمــل أيــضا, وهــو حــب القلـــب 
ضه للباطـــــل الـــــذي وبغـــــضه, حبـــــه للحـــــق الـــــذي دلـــــت عليـــــه وتـــــضمنته, وبغـــــ

ًخيالفهـــا, فلـــيس العمـــل مقـــصورا عـــىل عمـــل اجلـــوارح, بـــل أعـــامل القلـــوب 
أصل لعمل اجلوارح, وأعامل اجلوارح تبع, فكـل مـسألة علميـة, فإنـه يتبعهـا 

  .إيامن القلب وتصديقه وحبه, وذلك عمل بل هو أصل العمل
 أنـه ا مما غفل عنه كثري من املتكلمني يف مسائل اإليامن, حيث ظنـواذوه

ًوهذا مـن أقـبح الغلـط وأعظمـه, فـإن كثـريا مـن ! جمرد التصديق دون األعامل
 غـــري شـــاكني فيـــه, غـــري أنـــه مل يقـــرتن صالكفـــار كـــانوا جـــازمني بـــصدق النبـــي

بــــذلك التــــصديق عمــــل القلــــب, مــــن حــــب مــــا جــــاء بــــه, والرضــــا بــــه وإرادتــــه, 
  .واملواالة له واملعاداة عليه

ًجــــدا, بــــه تعــــرف حقيقــــة اإليــــامن, فــــال هتمــــل هــــذا املوضــــوع, فإنــــه مهــــم 
ِفاملسائل العلمية عملية, واملسائل العملية علمية, فإن الشارع مل يكتف من 
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املكلفني يف العمليـات بمجـرد العمـل دون العلـم, وال يف العلميـات بمجـرد 
  .)١("العلم دون العمل

  ).٢٧ - ٢٦ص" (وجوب األخذ حبديث اآلحاد"

                                                 
 ].منه) [٤٢١ – ٤٢٠/ ٢ (»الصواعق«)١(
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z٢٢xאאא 
אאא 

 ]:قال اإلمام[
العمــل بــاإليامن عمــل قلبــي لــيس كــام يظــن بعــض النــاس أنــه ال عالقــة لــه 
ًبالعمل, ال اإليـامن أوال, ال بـد مـن أن يتحـرك القلـب بـاإليامن بـاهللا ورسـوله, 

بدن عىل ال.. ثم ال بد أن يقرتن مع هذا اإليامن الذي وقر يف القلب أن يظهر 
žáŽnä×@bflàči@òŞäflvÛa@aìÜŽž…a@﴿: واجلــــوارح, لــــذلك فقولــــه تبــــارك وتعــــاىل

flæìÜflàžÈflm﴾)نـص قـاطع رصيـح بـأن دخـول اجلنـة لـيس بمجـرد األمـاين )٣٢:النحل ,
flŒžvŽí@aĆõìŽ@žÝflàžÈflí@žåflß@člbflnčØÛa@Ýžçc@ğïčãbflßc@üflë@žáØğîčãbflßdči@flžîÛ@@@@@@@@@@@@@@@@﴿: كام قال تعـاىل

čéči﴾)مــن يعمــل خــريا جيــز بــه, مــن يعمــل ســوءا جيــز بــه, كــام قــال )١٢٣:ساءالنــ ,ً ً
  .)٨:الزلزلة(﴾êflŠflí@aĆŠžîfl@đñŞ‰fl‡@flÞbÔžrčß@žÝflàžÈflí@žåflàÏ ,êflŠflí@a₣Šfl‘@đñŞ‰fl‡@flÞbÔžrčß@žÝflàžÈflí@žåflßflë﴿: تعاىل

  )٠٠:٠٧:٢٤/ ب١١"(اهلدى والنور"
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 ٣٩ 

z٢٣xאאא 
 :] أنه قالص روي عن النبي[

, كـان إذا ًكان فيمن كان قـبلكم رجـل مـرسف عـىل نفـسه, وكـان مـسلام «− 
 طـرح تفالـة طعامـه عـىل مزبلـة, فكـان يـأوي إليهـا عابـد, فـإن وجـد ًأكل طعاما

): احلديث وفيه.... ( تعرقهًكرسة أكلها وإن وجد بقلة أكلها, وإن وجد عرقا
مجرة ينفض فأعيد كام كان, فأمر اهللا عز وجل بذلك امللك فأخرج من النار 

خذ بيده : فقال اهللا عز وجل: يا رب هذا الذي كنت آكل من مزبلته قال: فقال
علـم بـه مـا أدخلتـه  فأدخله اجلنة من معروف كان منه إليك مل يعلم بـه, أمـا لـو

  . »النار
  .)باطل(
 :]قال اإلمام[

والتكاسـل  عىل النـاس مـن التواكـل ً كبرياًوإن مثل هذا احلديث ليفتح بابا
عــن القيــام بــام أمــر اهللا بــه, واالنتهــاء عــام هنــى عنــه, واالعــتامد عــىل األعــامل 
العاديـــة التـــي ال يقـــصد هبـــا التقـــرب إىل اهللا, متعللـــني بأنـــه عـــسى أن ينتفـــع هبـــا 

  !!بعض الناس فيغفر اهللا لنا
  ).٢٩١- ٢/٢٨٩"(الضعيفة"
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 ٤٠ 

z٢٤xאאא 
 ]:اماإلمقال [

 أن التفاضــل إنــام يكــون بــااليامن والعمــل الــصالح ًمــن املقطــوع بــه رشعــا
  .وليس باحلسب والنسب

  ).٧/١/٦٤٥"(الصحيحة"
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 ٤١ 

z٢٥xאאא
א 

 :]ص روي عن النبي[
  .)موضوع (.»إنام األسود لبطنه وفرجه« 
 :]قال اإلمام[
لــبطالن; ملخالفتــه ملــا هــو معلــوم بالــرضورة مــن باطــل ظــاهر ا] احلــديث[

دين اإلسالم أن املدح والقدح ليس عىل اللون واجلنس; وإنام عىل العمـل 
ال «: ص, وقولــه ]احلجــرات/ ١٣] [إن أكــرمكم عنــد اهللا أتقــاكم[الــصالح; 

  .»ىفضل لعريب عىل عجمي إال بالتقو
  ).٢٠٣- ٧/٢٠٢"(الضعيفة"
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 ٤٢ 

z٢٦xאא 
 :قال أبيه عن الشخري بن عبداهللا] عن[
  .البكاء من املرجل كأزيز أزيز وجلوفه يصيل وهو اهللا رسول أتيت 
  ).صحيح(
 ]:قال اإلمام[

 مــــن ربــــه, صوهــــذا دليــــل عــــىل كــــامل خوفــــه . أي غليــــان كغليــــان القــــدر
  ... سيد العارفني باهللاص, وهو ومعلوم أن العمل عىل قدر العلم واملعرفة

  .)١٦٩ ص"( الشمائلخمتصر"
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 ٤٣ 

z٢٧xאאא 
أنا مسلم, فأجاب : أنا مؤمن, بل يقول: ال جيوز لإلنسان أن يقول: سئل الشيخ عمن يقول[

 ]:رمحه اهللا
فإذا عرفنا هـذه احلقيقـة وهـي منـصوص عليهـا يف كتـاب اهللا ويف أحاديـث 

ِقالــت﴿: اىليف نــصوص كثــرية مــن أشــهرها قولــه تعــصرســول اهللا َ َ @ŽlaflŠžÇþa
bŞäflße﴾)أتى األمر اإلهلي)١٤:احلجرات  :﴿@@@@@@@@@@bŞàÛflë@bfläžàÜžc@aìÛìÓ@žåčØÛflë@aìŽäčßžûŽm@žáÛ@žÝÓ

@@@@@žáØčiìÜÓ@¿@Žæbfl¹⁄a@ÝŽž†flí﴾) تظـاهروا بـأهنم :  هـؤالء أسـلموا يعنـي)١٤:احلجـرات
ن ربنــــا علــــم مــــنهم أن يقومــــوا إىل الــــصالة, ولكــــ.. يــــشهدوا أن ال إلــــه إال اهللا

قد يكونـون منـافقني يف : اإليامن مل يدخل إىل قلوهبم, فهؤالء مسلمون, أي
  .قلوهبم لكن مسلمون يف أعامهلم

ًولــذلك فمــن كــان مؤمنــا حقيقــة يف قلبــه فهــو مــسلم وال شــك, والعكــس,  ً
أنــه أنــت : لـيس كــل مــسلم مــؤمن; لـذلك أنــا اســتنكرت قــول ذلـك الــشاب: أي

ال, أنـــت مـــسلم مـــا لـــك مـــؤمن, فلـــام قـــال لـــك ذاك .. مـــؤمنأنـــا : عنـــدما تقـــول
ًأنك أنت لست مؤمنا أنت مسلم كنت مستحـسن أنـك تعكـس عليـه : اإلنسان
مـا الفـرق بينـي ! ال, أنـا مـؤمن, طيـب: فأنت مؤمن أو مسلم? إذا قال: السؤال

  أنا مؤمن?: وبينك? ملاذا تنكر عيل قويل
املناقشات التي جرت بينـك هو الواقع بدا يل من هذا السؤال ومن بعض 

وبينــه أن هــذا ســامع كلــامت, وجــد كلــامت مــن بعــض املحــارضات أو بعــض 
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 ٤٤ 

الــدروس ولــيس مــستوعبها, يوجــد عنــد علــامء الــسلف هــذا احلــديث, أنــه إذا 
, بيـنام أنـاس »أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا«: ? يقـول»هل أنت مـؤمن«: سئل اإلنسان
, وجهــة نظــر »أنــا مــؤمن اجــزم: لإن شــاء اهللا, قــ: ال, ال تقــل«: آخــرين يقولــوا
ُّ; ليس هو الـشك يف إيامنـه, أنـا وأنـت كـل »أنا مؤمن إن شاء اهللا«: الذي يقول

ٍأحـــد منـــا يعـــرف نفـــسه أنـــه مـــؤمن بـــاهللا ورســـوله ومـــا جـــاء يف كتـــاب اهللا وســـنة 
  .رسوله

ال : املـــنهج الـــسلفي يقـــول لـــه: ًفلـــام املـــسلم حقـــا يـــسأل مثـــل هـــذا الـــسؤال
ًمـا وحقـا, لكـن قـل جز»أنا مـؤمن«: تقل , ملـاذا? ألن »أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا«: ً

إذا ذكـر اهللا اإليـامن : اإليامن ليس هو جمرد االعتقاد, وإنام يـضاف إليـه العمـل الـصالح; لـذلك
ِوالعرص﴿ :قرن معه العمل الصالح ْ َ bÛg@@﴿ ]٢:العصر[﴾ŠžŽ@ïčÐÛ@flæbflã⁄a@Şæg@@@﴿ ]١:العصر[﴾َْ

flÇflë@aìŽäflße@flåíč̂ ÛačpbflzčÛbŞ–Ûa@aìÜčà﴾]٣:العصر[.  
ولذلك من املقرر عند علامء السلف أن العمل الصالح من اإليامن, بيـنام الـذين يـسمون 

العمل الصالح ليس : ال, العمل الصالح لوحده, واإليامن وحده, أي: باملاتريدية هؤالء يقولون
ون عىل هذا اخلطأ خطأ ثان, له عالقة باإليامن, عرفت? هكذا يقولوا, وهذا بال شك خطأ, ويبن

ًأنا مؤمن حقا, ملاذا? ألنه يتكلم عىل : هل أنت مؤمن? يقول لك: هذا املاتريدي إذا سئل: وهو
اإليــامن لــيس لــه عالقــة بالعمــل الــصالح, : العقيــدة ال يعنــي العمــل الــصالح; ألنــه يقــول هكــذا

:  عنـد اجلمهـورصحيح العمل الصالح فرض واجب لكن ال يـدخل يف مـسمى اإليـامن, بيـنام
اإليامن هو :  من هنا خيتلف اجلواب, هل الذي يقولاإليامن من معانيه العمل الصالح,

, أمـــا الـــذي يعتقـــد أن مـــن اإليـــامن »ًأنـــا مـــؤمن حقـــا«: يقـــول: االعتقـــاد اجلـــازم فيـــسأل
; ألنـه ال يعـرف أنـه قـائم بحـق هـذا »أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا«: العمل الـصالح يقـول لـك
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 ٤٥ 

 .اإليامن أو ال
: ًأنــا مــؤمن حقــا, يقولــون: هــذا الــشاب يمكــن ســمع أن الــسلف ال يقولــون

أنـا مـسلم, : ًمؤمن مطلقـا, وإنـام أقـول: أنه ال تقل: مؤمن إن شاء اهللا, ففرسها
مثـل املنـافقني الـذين ! أنت تقدر تقول عن إنسان مسلم إذا شـكيت يف إيامنـه

اق, ولــذلك كنــت كــانوا يف زمــن الرســول, ومــا أظــن هــو يريــد أن يتهمــك بالنفــ
أنــت مــؤمن? هــذا الــسؤال أنــا أجبتــك عليــه, مــا : ًأستحــسن جــدا أنــك تقــول لــه

أنـا مـؤمن, : هل أنت مـؤمن? فـإذا قـال لـك: جوابك أنت عليه إذا أنا قلت لك
أنت كافر تظهـر اإلسـالم, : يقول لك: كشفته أنه يتهمك بالنفاق, يعني: معناه

 يتحقـق أنـه ال يفهـم القـضية, آخـذ أنا مـؤمن,: أنا مسلم ومل يقل: وإذا قال لك
لـــن يقـــول أنـــا : ًأنـــه أنـــا مـــؤمن إن شـــاء اهللا, إذا: رؤوس أقـــالم مـــن قـــول الـــسلف

  .مؤمن
أنا مؤمن كنـت خمطـئ عنـده, لكـن مـا الـصواب? أنـه : فأنت عندما قلت له

أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا, أمــا إذا : أنــا مــسلم, ال, اجلــواب الــصحيح: الزم تقــول
هـــل أنـــت تعتقـــد اعتقـــاد جـــازم : ن ســـؤال الـــسائلكنـــت قـــصدت أو فهمـــت مـــ

نعــم, أنــا مــؤمن مــا مــن مــانع : باإلســالم والقــرآن والــسنة وإىل آخــره, فقلــت لــه
ًمن هذا اجلواب, لكن عندما يسأل سـؤاال مطلقـا هـل أنـت مـؤمن? اجلـواب : ً

  .ألنه داخل يف مسمى اإليامن العمل الصالحأنا مؤمن إن شاء اهللا, : السلفي
هـــل أنـــت مـــؤمن? مـــا نـــدري مـــاذا قـــصد? فأنـــا : عنـــدما ســـألك: هـــذا الـــسائل

  :أخشى ما أخشاه أحد شيئني  وأحالمها مر
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ًأنـت لـست مؤمنـا, :  أنه يتهمك بالكفر, ولذلك سـيقول لـك:اليشء األول
  .أنت مسلم

هــو هــذا املعنــى الــذي ال يقولــه عــامل; :  الــذي يمكــن يقــصدهالــيشء الثــاين
أنــا مــؤمن : أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا, املاتريــديني يقولــوا: لــونألن الــسلفيني أتبــاع أهــل احلــديث يقو

أنـا مـسلم, فيعـاد : قـل: ملاذا ينكر هذه وينكر هـذه? لـذلك قـال لـك: , فهوًحقا
أنــــا : ال, أنــــت الزم تقــــول: أنــــك أنــــت ســــألتني كــــذا وقلــــت يل: عليــــه الــــسؤال

  .يتبني حينئذ ما قصده هبذا السؤال.. مسلم, فأنت شو تقول
  ).٠٠: ٤٨: ١٧٠/١٥ ("راهلدى والنو"
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z٢٨xאאא 
 ]:صقال رسول اهللا [
  .»أبرشوا وبرشوا الناس من قال ال إله إال اهللا صادقا هبا دخل اجلنة «−  
 :]اإلمامقال [

هــذا وقــد اختلفــوا يف تأويــل حــديث البــاب ومــا يف معنــاه مــن حتــريم النــار 
كثـــــرية ذكـــــر بعـــــضها املنـــــذري يف عـــــىل مـــــن قـــــال ال إلـــــه إال اهللا عـــــىل أقـــــوال 

   ." الفتح"وترى سائرها يف ) ٢/٢٣٨ ("الرتغيب"
والــــذي تطمــــئن إليــــه الــــنفس وينــــرشح لــــه الــــصدر وبــــه جتتمــــع األدلــــة وال 

  :تتعارض, أن حتمل عىل أحوال ثالثة
مـــــن قـــــام بلـــــوازم الـــــشهادتني مـــــن التـــــزام الفـــــرائض واالبتعـــــاد عـــــن : األوىل

هره, فهو يدخل اجلنة وحتـرم عليـه النـار احلرمات, فاحلديث حينئذ عىل ظا
  .ًمطلقا

أن يمـــوت عليهـــا, وقـــد قـــام باألركـــان اخلمـــسة ولكنـــه ربـــام هتـــاون : الثانيـــة
ببعض الواجبات وارتكب بعض املحرمات, فهذا ممن يدخل يف مـشيئة اهللا 
ويغفــر لــه كــام يف احلــديث اآليت بعــد هــذا وغــريه مــن األحاديــث املكفــرات 

  .املعروفة
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كالذي قبله ولكنه مل يقم بحقها ومل حتجزه عـن حمـارم اهللا كـام يف : الثالثة
 احلـديث, ثـم هـو إىل "...  وإن زنـى وإن رسق": حديث أيب ذر املتفق عليه

, فهــذا إنــام حتــرم عليــه النــار التــي مل يعمــل مــن األعــامل مــا يــستحق بــه مغفــرة اهللاذلــك 
بــل خيــرج منهــا وجبــت عــىل الكفــار, فهــو وإن دخلهــا, فــال خيلــد معهــم فيهــا 

 مـن«: صأو غريهـا ثـم يـدخل اجلنـة والبـد, وهـذا رصيـح يف قولـه بالشفاعة 
 وهـــو. »قـــال ال إلـــه إال اهللا نفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره, يـــصيبه قبـــل ذلـــك مـــا أصـــابه

واهللا ). ١٩٣٢(حـــــديث صـــــحيح كـــــام ســـــيأيت يف حتقيقـــــه إن شـــــاء اهللا بـــــرقم 
  .تعاىل أعلم وسبحانه

  ).٣٠٠- ٣/٢٩٧،٢٩٩"(الصحيحة"
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z٢٩x؟אאאא 
 إيـامن ال«: اخلطبـة يف فقال صاهللا رسول خطبنا: قال مالك بن أنس عن
   »له عهد ال ملن دين وال له أمانة ال ملن
  ).صحيح لغريه (]:قال اإلمام[
  ]:ًوعلق عىل احلديث قائال[

ث تـرجم أي اهليثمـي يف املـوارد حيـ[− كـام تـرجم لـه املؤلـف− فيه : قلت
اجلهلـة الـذين رد رصيـح عـىل بعـض ] باب فـيام خيـالف كـامل اإليـامن:له بقوله

 !فإذا تركه كفر وخرج من امللـة بـزعمهم, يقولون بأن األعامل الواجبة رشط صحة يف اإليامن
ذلك ألن أداء األمانة والوفاء بالعهد من الواجبـات, ومـع ذلـك ال يوجـد أحـد 

, ًة; مــا دام املخــالف مؤمنــا بــالوجوبمــن أهــل العلــم يقــول بأهنــا رشط صــح
  !فهل من معترب?, ًمعرتفا بذنبه غري مستكرب
  ."حكم تارك الصالة"ويراجع هلذا رسالتي 

  ).١/١١٢"(صحيح موارد الظمآن"
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z٣٠xאאא 
 ]:قال اإلمام[

ًاإليـــامن الكامـــل يـــستلزم العمـــل لكـــن الكـــامل لـــيس رشطـــا يف كـــل إيـــامن 
  . ولو كان ذرة تنجيه من اخللود يوم القيامة يف النارحتى
  ).٠٠: ٣٨: ٨٣٠/٥٥(حتت " اهلدى والنور"



@çbºfia@lbnØ 
 ٥١ 

z٣١xאאאא
אא 

 :]ص روي عن النبي[
الراكـب واملركـوب, والراكبـة : ال اهللاإُثالثة ال يقبل هلـم شـهادة أن ال إلـه «

  .»ُإلمام اجلائرواملركوبة, وا
  .)موضوع(
 :]قال اإلمام[

هــذا احلــديث عنــدي موضــوع باطــل, ظــاهر الــبطالن; ألنــه : ثــم إننــي أقــول
أن الشهادة ال يبطلهـا اإلخـالل بـيشء مـن أعـامل اجلـوارح : ا عليه أهل السنةملخمالف 

, ﴾õb’í@å½@ÙÛ‡@æë…@bß@ŠÐÌíë@éi@ÚŠ’í@æcŠÐÌí@ü@a@æg@@@@@@@@@@@﴿:  لقولـه تعـاىلالواجبـة;
 غــري ذلــك مــن النــصوص الثابتــة التــي يــرد هبــا العلــامء عــىل أهــل األهــواء; إىل

كاإلباضية واخلوارج, ومن جرى جمراهم, وضل ضالهلم من جهلة العـرص 
موضــوعات "فالعجــب كيــف خلــت منــه كتــب املوضــوعات, مثــل . احلــارض

 للـسيوطي, " الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضـوعة", و"ابن اجلوزي 
 البـــن اجلـــوزي, " العلـــل املتناهيـــة "ً لـــه; فـــضال عـــن "ضـــوعات ذيـــل املو"و

  .وغريها
  ).٣٧٩- ١٤/١/٣٧٨"(الضعيفة"
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z٣٢xאא
אא 

  ]:صقال رسول اهللا [

ُّكان رجل ممن كان قبلكم مل يعمل خريا قط; « ً ََّ ُإال التوحيد, فلام احترض قال ٌ
ًإذا أنا مت أن حيرقوه حتـى يـدعوه محـام, ثـم اطحنـوه, ثـم اذروه : انظروا: ألهله ِّ ُّ

ثـــم اذروا نـــصفه يف الـــرب, ونـــصفه يف البحـــر, فـــواهللا; لـــئن قـــدر اهللا [يف يـــوم ريـــح, 
ًعليه ليعذبنه عذابا ال يعذبه أحـدا مـن العـاملني فـأمر [, فلـام مـات فعلـوا ذلـك بـه,]ً

يف قبــضة اهللا, ] قــائم[, فــإذا هــو]اهللا الــرب فجمــع مــا فيــه, وأمــر البحــر فجمــع مــا فيــه
مـــن ! ِّأي رب: مـــا محلـــك عـــىل مـــا فعلـــت? قـــال! يـــا ابـــن آدم: فقـــال اهللا عـــز وجـــل

فغفــر لــه هبــا, ومل : , قــال)مــن خــشيتك وأنــت أعلــم: ويف طريــق آخــر(خمافتــك 
ُّيعمل خريا قط إال التوحيد ً«.  

  ]:قال اإلمام[

 مـــع كوهنـــا صـــحيحة "إال التوحيـــد": لـــم أن قولـــه يف حـــديث الرتمجـــةواع
اإلسناد, فقد شكك فيها احلافظ ابن عبـدالرب مـن حيـث الروايـة, وإن كـان قـد 
جــزم بــصحتها مــن حيــث الدرايــة, فكأنــه مل يقــف عــىل إســنادها, ألنــه علقهــا 

  ):٤٠/ ١٨(عىل أيب رافع عن أيب هريرة, فقال رمحه اهللا 
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 رفعـت اإلشـكال يف إيـامن هـذا الرجـل, وإن − ن صحت إ− وهذه اللفظة"
مل تـــصح مـــن جهـــة النقـــل; فهـــي صـــحيحة مـــن جهـــة املعنـــى, واألصـــول كلهـــا 
تعضدها, والنظر يوجبها, ألنه حمـال غـري جـائز أن يغفـر للـذين يموتـون وهـم 

ِ ال يغفر أن يرشك به﴿ كفار; ألن اهللا عز وجل قد أخرب أنه ِِ َ َ ْ ُ ََ ُ ْ ًملن مات كافرا,  ﴾َ
  .ذا ما ال مدفع له, وال خالف فيه بني أهل القبلةوه

 " مل فعلــت هــذا? "ًوالــدليل عــىل أن الرجــل كــان مؤمنــا قولــه حــني قيــل لــه 
تكـون إال ملـؤمن مـصدق; بـل مـا  واخلـشية ال. "! رب  من خشيتك يـا":فقال

ófl’ž‚flí@bflàŞãg@@fléÜÛačÇ@žåčß@čêč…bflj@﴿: تكاد تكون إال ملؤمن عامل; كام قال اهللا عز وجل
õbflàÜŽÈÛa﴾)كـل مـن خـاف اهللا فقـد آمـن بـه وعرفـه, ومـستحيل أن : , قـالوا)٢٨:فاطر

  .وهذا واضح ملن فهم وأهلم رشده. خيافه من ال يؤمن به
; فقد اختلف العلامء يف معناه; فقال منهم "لئن قدر اهللا عيل ": وأما قوله

 فلـم يعلـم هذا رجل جهل بعض صفات اهللا عـز وجـل, وهـي القـدرة,: قائلون
ومن جهل صفة من صفات اهللا عزوجل, : أن اهللا عىل كل ما يشاء قدير, قالوا

: قــالوا. ًوآمــن بــسائر صــفاته وعرفهــا; مل يكــن بجهلــه بعــض صــفات اهللا كــافرا
  . وإنام الكافر من عاند احلق ال من جهله

  .وهذا قول املتقدمني من العلامء ومن سلك سبيلهم من املتأخرين
 مــــن القــــدر الــــذي هــــو "لــــئن قــــدر اهللا عــــيل ": راد بقولــــهأ: وقــــال آخــــرون

وهـو مثـل قـول : قـالوا. القـضاء, ولـيس مـن بـاب القـدرة واالسـتطاعة يف يشء
fl‰č†ÔŞã@åÛ@æc@ŞåÄÏ@bĆjč™bflÌŽß@flkflçŞ‡@‡g@﴿: اهللا عـــز وجــــل يف ذي النــــون

čéžîÜflÇ﴾)٨٧:األنبياء(.  
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  : وللعلامء يف تأويل هذه اللفظة قوالن
  .أهنا من التقدير والقضاء: أحدمها
  .أهنا من التقتري والتضييق: واآلخر

وكل ما قاله العلامء يف تأويل هذه اآلية فهو جائز يف تأويل هـذا احلـديث 
لـئن : كـأن الرجـل قـال: , فأحد الوجهني تقـديره"لئن قدر اهللا عيل ": يف قوله

عذبني اهللا كان سبق يف قدر اهللا وقضائه أن يعذب كل ذي جرم عىل جرمه; لي
ًعىل إجرامي وذنويب عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني غريي ً.  

لــــئن ضــــيق اهللا عــــيل وبــــالغ يف حماســــبتي ! واهللا: تقــــديره: والوجــــه اآلخــــر
ثــم أمــر بــأن حيــرق بعــد موتــه مــن إفــراط . وجزائــي عــىل ذنــويب ليكــونن ذلــك

  .خوفه
س ذلـك وأما جهل هذا الرجل بـصفة مـن صـفات اهللا يف علمـه وقـدره; فلـي

بمخرجـــه مـــن اإليـــامن, أال تـــرى أن عمـــر بـــن اخلطـــاب وعمـــران بـــن حـــصني 
ومعلــوم أهنــم إنــام .  عــن القــدرصومجاعــة مــن الــصحابة ســألوا رســول اهللا 

ســـألوه عـــن ذلـــك وهـــم جـــاهلون بـــه, وغـــري جـــائز عنـــد أحـــد مـــن املـــسلمني أن 
  .يكونوا بسؤاهلم عن ذلك كافرين, أو يكونوا حني سؤاهلم عنه غري مؤمنني

ٍّوروى الليث عن أيب قبيـل عـن شفي األصـبحي عـن عبـداهللا بـن عمـرو بـن  َ ُـ
فــأي : صفقــال أصــحاب رســول اهللا : ً فــذكر حــديثا يف القــدر, وفيــه− العــاص
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−  ص , فهـؤالء أصـحاب رسـول اهللا)١(يشء نعمل إن كان األمر قد فرغ منـه?
 ســــألوا عــــن القــــدر ســــؤال مــــتعلم جاهــــل; ال ســــؤال − وهــــم العلــــامء الفــــضالء

 مــــا جهلـــوا مــــن ذلـــك, ومل يــــرضهم صت معانـــد, فعلمهــــم رســـول اهللا متعنـــ
ًجهلهـــم بـــه قبـــل أن يعلمـــوه, ولـــو كـــان ال يـــسعهم جهلـــه وقتـــا مـــن األوقـــات? 
لعلمهــم ذلــك مــع الــشهادة بــاإليامن, وأخــذ ذلــك علــيهم يف حــني إســالمهم, 

ًوجلعله عمودا سادسا لإلسالم, فتدبر واستعن باهللا ً.  
همتــــه مــــن األصــــول ووعيتــــه, وقــــد أديــــت فهــــذا الــــذي حــــرضين عــــىل مــــا ف

ُاجتهــادي يف تأويــل حــديث هــذا البــاب كلــه ومل آل, ومــا أبــرئ نفــيس, وفــوق 
  ."وباهللا التوفيق . كل ذي علم عليم

الرب, وهو كالم قوي متني يدل عىل أنه كان  هذا كله كالم احلافظ ابن عبد
 عــن اإلســالم ًإمامــا يف العلــم واملعرفــة بأصــول الــرشيعة وفروعهــا, جــزاه اهللا

  .ًواملسلمني خريا
ًوخالصـــــــته; أن الرجـــــــل النبـــــــاش كـــــــان مؤمنـــــــا موحـــــــدا, وأن أمـــــــره أوالده  ً

 وهذا مـا أسـتبعده − إنام كان إما جلهله بقدرة اهللا تعاىل عىل إعادته... بحرقه
 أو لفرط خوفـه مـن عـذاب ربـه, فغطـى اخلـوف عـىل فهمـه; كـام قـال ابـن − أنا

, وهـــــو الـــــذي يـــــرتجح عنـــــدي مـــــن )١١/٣١٤(امللقـــــن فـــــيام ذكـــــره احلـــــافظ 
  .جمموع روايات قصته, واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

                                                 
 "املـــــشكاة", و)٨٤٨ ("الـــــصحيحة " يف  وصـــــححه, وهـــــو خمـــــرجرواه أمحـــــد والرتمـــــذي )١(

 ٤١٢ ("ظــالل اجلنــة" يف , وحــديث عمــران الــذي أشــار إليــه متفــق عليــه, وهــو خمــرج)٩٦(
 ]. منه. [)١٧٠(, وفيه حديث عمر )٤١٣و
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وسواء كان هذا أو ذاك; فمن املقطوع به أن الرجل مل يصدر منه ما ينـايف 
توحيــده, وخيــرج بــه مــن اإليــامن إىل الكفــر; ألنــه لــو كــان يشء مــن ذلــك ملــا 

  .غفر اهللا له; كام تقدم حتقيقه من ابن عبدالرب
ك يتبني بوضوح أنه ليس كل من وقع يف الكفر من املـؤمنني وقـع ومن ذل

الرجـل الـذي كـان قـد ضـلت : ومـن األمثلـة عـىل ذلـك. الكفر عليه وأحـاط بـه
  :راحلته, وعليها طعامه ورشابه, فلام وجدها قال من شدة فرحه

  . )١(!"أنت عبدي وأنا ربك ! اللهم"
املغرورين بـام عنـدهم ًويف ذلك كله رد قوي جدا عىل فئتني من الشباب 

الــذين يطلقــون القــول بــأن اجلهــل لــيس بعــذر : الفئــة األوىل:مــن علــم ضــحل
  ! ; حتى ألف بعض املعارصين منهم رسالة يف ذلكًمطلقا

والـــصواب الـــذي تقتـــضيه األصـــول والنـــصوص التفـــصيل; فمـــن كـــان مـــن 
املسلمني يعيش يف جو إسالمي علمي مصفى, وجهل مـن األحكـام مـا كـان 

                                                 
وصححه من حـديث ) ٥/٨٧ ("رشح السنة" يف , ومن طريقه البغوي)٨/٩٣(واه مسلم  ر)١(

ملـسلم مـن حـديث الـنعامن بـن ) ٤/٥ ("ختـريج اإلحيـاء" يف اقـيأنس, وعزاه احلـافظ العر
, وهـــو وهـــم; فإنـــه عنـــده دون الزيـــادة, وكـــذلك أخرجـــه ".. أنـــت!  اللهـــم"ًبـــشري أيـــضا بزيـــادة 

ًعن الـنعامن, والبخـاري, ومـسلم أيـضا مـن طريـق أخـرى عـن أنـس ) ٢٧٥ و٤/٢٧٣(أمحد 
ًخمتــرصا, وأخرجــاه مــن حــديث ابــن مــسعود مطــوال; غــري أن  ومــسلم, وابــن . البخــاري أوقفــهً

ًعــن أيب هريــرة خمتــرصا نحــو ) ٥٠٠ و٢/٣١٦(, وأمحــد ) اإلحــسان− ٦٢٠/ ٢/٩(حبــان 
 .]منه. [روايتهام عن أنس
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 فهـــــذا ال يكـــــون −  كـــــام يقـــــول الفقهـــــاء− ًلومـــــا مـــــن الـــــدين بالـــــرضورةمنهـــــا مع
  . ًمعذورا; ألنه بلغته الدعوة وأقيمت احلجة

وأمــا مــن كــان يف جمتمــع كــافر مل تبلغــه الــدعوة, أو بلغتــه وأســلم; ولكــن 
خفـي عليـه بعـض تلـك األحكـام حلداثـة عهـده باإلسـالم, أو لعـدم وجـود مـن 

  . ًوالسنة; فمثل هذا يكون معذورايبلغه ذلك من أهل العلم بالكتاب 
 أولئـــك الـــذين يعيـــشون يف بعـــض الـــبالد اإلســـالمية التـــي −  عنـــدي− ومثلـــه

انتــرش فيهــا الــرشك والبدعــة واخلرافــة, وغلــب عليهــا اجلهــل, ومل يوجــد فــيهم 
عـــامل يبـــني هلـــم مـــا هـــم فيـــه مـــن الـــضالل, أو وجـــد ولكـــن بعـــضهم مل يـــسمع 

ن بجـــامع اشـــرتاكهم مـــع األولـــني يف ًبدعوتـــه وإنـــذاره; فهـــؤالء أيـــضا معـــذورو
flÍÜfli@åflßflë@čéči@á×fl‰č̂@@@﴿ :عدم بلوغ دعوة احلق إلـيهم; لقولـه تعـاىل ãþ﴾) ١٩:األنعـام( 

üìŽfl‰@flsflÈžjflã@óŞnfly@fĺ@@@@@﴿ :وقولـه čiğ̂ flÈŽß@bŞä×@bflßflë﴾)ونحـو ذلـك مـن األدلـة )١٥:اإلسراء ,
ًســواء كــانوا أفــرادا أو التــي تفــرع منهــا تبنــي العلــامء عــدم مؤاخــذة أهــل الفــرتة; 

ًقبائـــل أو شـــعوبا; الشـــرتاكهم يف العلـــة; كـــام هـــو ظـــاهر ال خيفـــى عـــىل أهـــل 
  .ُّالعلم والنهى

ومـــــن هنـــــا يـــــتجىل لكـــــل مـــــسلم غيـــــور عـــــىل اإلســـــالم واملـــــسلمني عظـــــم 
املسؤولية امللقاة عىل أكتاف األحزاب واجلامعات اإلسالمية الذين نصبوا 

 ذلــك يــدعون املــسلمني عــىل جهلهــم أنفــسهم للــدعوة لإلســالم, ثــم هــم مــع
 كــام قــال يل − وغفلــتهم عــن الفهــم الــصحيح لإلســالم, ولــسان حــاهلم يقــول

بــل وزعــم أنــه ! "دعــوا النــاس يف غفالهتــم": − بعــض اجلهلــة هبــذه املناســبة
كـل مـني ": −  كـام تقـول العـوام يف بعـض الـبالد− أو يقولـون!! حديث رشيف
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 لـو كـانوا يعلمـون, ولكـن صـدق مـن وهذا خطأ جسيم! "عىل دينه, اهللا يعينه 
  !."فاقد اليشء ال يعطيه ": قال

نابتــة نبتــت يف هــذا العــرص; مل يؤتــوا مــن العلــم الــرشعي إال : والفئــة الثانيــة
ًنزرا يسريا, وبخاصة ما كـان منـه متعلقـا باألصـول الفقهيـة, والقواعـد العلميـة  ً ً

 ومـــع ذلـــك; املـــستقاة مـــن الكتـــاب والـــسنة ومـــا كـــان عليـــه الـــسلف الـــصالح,
ِّاغرتوا بعلمهم فانطلقوا يبدعون كبار العلامء والفقهاء, وربام كفروهم لسوء 

, فلم يـشفع عنـدهم مـا )ًإال وال ذمة(فهم أو زلة وقعت منهم, ال يرقبون فيهم 
عرفــــوا بــــه عنــــد كافــــة العلــــامء مــــن اإليــــامن والــــصالح والعلــــم, ومــــا ذلــــك إال 

ه مـن اإليـامن; أال وهـو اجلحـد جلهلهم بحقيقة الكفـر الـذي خيـرج بـه صـاحب
bŞàÜÏ@@﴿: واإلنكار ملا بلغه من احلجة والعلم; كام قال تعاىل يف قـوم فرعـون
@@@@@@@@@@@žáŽèŽÐãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@L@ č́jşß@ćŠžzč@afl̂ flç@aìÛbÓ@ñflŠč–žjŽß@bfläŽmbflíe@žáŽèžmõbflu﴾)  النمـل

‡bflèîčÏ@žáŽèÛ@Ž‰bŞäÛa@čéÜÛa@õafl†žÇc@õaflŒflu@ÙčÛfl@@@@@@@@@﴿ :وقال يف الـذين كفـروا بـالقرآن. )١٤،  ١٣:
@@@@@@æëŽ†flzžvflí@bfläčmbflífči@aìŽãb×@bflàči@õaflŒflu@č†ÜŽ‚Ûa@Ž‰afl…﴾)ولـذلك قـال شـيخ اإلسـالم )٢٨:فصلت 

  ): جمموع الفتاوى− ٤٣٤/ ١٦(ابن تيمية يف بعض فتاويه 
 سـيام ال ً ال جيوز تكفري كل مـن خـالف الـسنة; فلـيس كـل خمطـئ كـافرا,"

  ."يف املسائل التي كثر فيها نزاع األمة 
يـــشري إىل مثـــل مـــسألة كـــالم اهللا وأنـــه غـــري خملـــوق, ورؤيـــة اهللا يف اآلخـــرة, 
واســـتواء اهللا عـــىل عرشـــه, وعلـــوه عـــىل خلقـــه; فـــإن اإليـــامن بـــذلك واجـــب, 
وجحـــدها كفـــر, ولكـــن ال جيـــوز تكفـــري مـــن تأوهلـــا مـــن املعتزلـــة واخلـــوارج 

  . هلم; إال من أقيمت عليه احلجة وعاندواألشاعرة بشبهة وقعت
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الرجـــل النبــاش? فإنــه مـــع شــكه يف قـــدرة اهللا : وهــذا هــو املثـــال بــني أيــدينا
ًعىل بعثه غفر اهللا له; ألنه مل يكن جاحدا معاندا; بل كان مؤمنا باهللا وبالبعث  ً ً

قــال شــيخ اإلســالم بعــد أن ســاق احلــديث . عــىل اجلملــة دون تفــصيل جلهلــه
  ):١٢/٤٩١( وذكر أنه حديث متواتر "يح  الصح" برواية
  : وهنا أصالن عظيامن"

  .متعلق باهللا تعاىل; وهو اإليامن بأنه عىل كل يشء قدير: أحدمها
متعلـــق بـــاليوم اآلخـــر; وهـــو اإليـــامن بـــأن اهللا يعيـــد هـــذا امليـــت, : والثـــاين

ًومع هذا فلام كان مؤمنا باهللا يف اجلملة, ومؤمنا بالي. وجيزيه عىل أعامله وم ً
ًاآلخــر يف اجلملــة, وهــو أن اهللا يثيــب ويعاقــب بعــد املــوت, وقــد عمــل عمــال 

; غفر اهللا له بام كان منه من −  وهو خوفه من اهللا أن يعاقبه عىل ذنوبه− ًصاحلا
  ."اإليامن باهللا واليوم اآلخر والعمل الصالح 

وهلــــــذا; فــــــإين أنــــــصح أولئــــــك الــــــشباب أن يتورعــــــوا عــــــن تبــــــديع العلــــــامء 
أن يــــستمروا يف طلــــب العلــــم حتــــى ينبغــــوا فيــــه, وأن ال يغــــرتوا وتكفــــريهم, و

بأنفسهم, ويعرفوا حق العلـامء وأسـبقيتهم فيـه, وبخاصـة مـن كـان مـنهم عـىل 
مــنهج الــسلف الــصالح كــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن قــيم اجلوزيــة, 

ُوألفت نظــرهم إىل  ــ ِ ْ ًكنيف مىلء علــام" فإنــه "جممــوع الفتــاوى"َ َ ــ ُِ ــ ْ َ صــة , وبخا"ُ
 بـني التكفـري َقَّرَـ, حيث ف"التكفري"إىل فصول خاصة يف هذه املسالة اهلامة 

  :املطلق وتكفري املعني, وقال يف أمثال أولئك الشباب
ومل يتدبروا أن التكفري لـه رشوط وموانـع قـد تنتفـي يف حـق املعـني, وأن "

تكفــــري املطلــــق ال يــــستلزم تكفــــري املعــــني; إال إذا وجــــدت الــــرشوط وانتفــــت 
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 يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ,وانعامل
  ."مل يكفروا أكثر من تكلم هبذا الكالم بعينه 

إن اهللا ال يــرى يف : ومــن قــال. القــرآن خملــوق: يعنــي الــذين كــانوا يقولــون
  .اآلخرة; وأمثاهلم

لـذلك ومالحظة هذا الفرق هو الفيصل يف هذا املوضوع اهلام, و: فأقول
 − ١٢/٤٦٤ ("املجمــــوع "فــــإين أحــــث الــــشباب عــــىل قراءتــــه وتفهمــــه مــــن 

رف هــــذا; فتكفــــري ":الــــذي ختمــــه بقولــــه) ٥٠١ ــــوإذا ع مــــن هــــؤالء ) املعــــني(ُ
 ال جيوز اإلقدام عليه; −  بحيث حيكم عليه أنه من الكفار− اجلهال وأمثاهلم

الفون إال بعــد أن تقــوم عــىل أحــدهم احلجــة الرســالية التــي يتبــني هبــا أهنــم خمــ
  ).الدعاة إىل البدعة: يعني (,للرسل, وإن كانت مقالتهم ال ريب أهنا كفر

; مـع أن بعـض هـذه البـدع أشـد )املعينـني(وهكذا الكالم يف تكفـري مجيـع 
 فلـيس ,من بعض, وبعض املبتدعـة يكـون فيـه مـن اإليـامن مـا لـيس يف بعـض

ليــــه  حتــــى تقــــام ع−  وإن أخطــــأ وغلــــط−  مــــن املــــسلمنيًاألحــــد أن يكفــــر أحــــد
احلجة, وتبـني لـه املحجـة, ومـن ثبـت إيامنـه بيقـني مل يـزل ذلـك عنـه بالـشك; 

  ."بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة 
هــذا; ويف احلــديث داللــة قويــة عــىل أن املوحــد ال خيلــد يف النــار; مهــام 
ًكان فعله خمالفا ملا يستلزمه اإليامن ويوجبه من األعامل; كالصالة ونحوها 

 األركــان العمليــة, وإن ممــا يؤكــد ذلــك مــا تــواتر يف أحاديــث الــشفاعة; أن مــن
. اهللا يــأمر الــشافعني بــأن خيرجــوا مــن النــار مــن كــان يف قلبــه ذرة مــن اإليــامن

ويؤكد ذلك حديث أيب سعيد اخلدري أن اهللا تبـارك وتعـاىل خيـرج مـن النـار 
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ًناســا مل يعملــوا خــريا قــط  ذلــك, وأنــه مــن  ويــأيت خترجيــه وبيــان داللتــه عــىل,ً
األدلة الرصحية الصحيحة عىل أن تارك الصالة املؤمن بوجوهبا خيـرج مـن 

  ).٣٠٥٤(ًالنار أيضا وال خيلد فيها, فانظره بالرقم 
  ).١١٦- ٧/١/١٠٥"(الصحيحة"
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z٣٣xא 
هل صحيح أن من مـات عـىل التوحيـد وإن مل يعمـل بمقتـضاه وأول : السؤال األول: سؤال

 هل يكفر وخيلد مع اخلارج الكافر يف نار جهنم أم ال?.. تىض التوحيد إقامة الصالةمق
فجعلــوا العمـــل رشط كـــامل يف  الـــسلف فرقــوا بـــني اإليـــامن وبــني العمـــل :الــشيخ

  !ً خالفا للخوارج, واضح هذا اجلواب?اإليامن ومل جيعلوه رشط صحة
: عمـل أو مجلـةمـن مل ي:  أن كلمـةص ما قولكم يف تأويلهم لقولـه:مداخلة

  .ليست عىل ظاهرها» ًمن مل يعمل خريا قط«
  وملاذا?!  طيب:الشيخ
 ألهنا جاءت من باب إفهام القارئ أهنا من مجلة نفي كامل العمل :مداخلة

  .ليس جنسه
  ما الدليل?:  نطور السؤال:الشيخ
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها «: ص الدليل من قوله :مداخلة
  .»فقد كفر
  هل الكفر حينام يطلق يراد به الكفر املقارن بالردة?!  طيب:الشيخ
  ..ال لكن الصالة:  ال, هم يقولون:مداخلة
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ال, فــام هــو احلــد الفاصــل بــني كفــر يف : إذا قــالوا.  معلــيش معلــيش:الــشيخ
القائـــل إنـــه كفـــر ردة, ويف نـــص آخـــر لـــيس كفـــر ردة, وكـــل مـــن : نـــص مـــا أي

   عمل, ما الفرق بني هذا وهذا?األمرين املذكورين يف النصني
ً الفرق كثري جـدا يطـول تفـصيله عنـدهم بتـأويالت أن مـن تـرك جـزء :مداخلة

العمـل لـيس كمـن تـرك كـل العمــل, أو أن مـن شـابه بـبعض األعـامل الكــافرين 
لــيس كــام يــشابه بعــض أفعــاهلم التــي نــص عليهــا الــشارع أهنــا كفــر خيــرج مــن 

  .امللة
   هل أجبت عن السؤال?:الشيخ

  . هذا جواهبم:داخلةم
 ال مــا أريــد جــواهبم, هــل أنــت شــعرت بــأن هــذا الــذي تقــول جــواهبم :الـشيخ

  ..هو جواب سؤايل
  .ال :مداخلة

ً إذا مــا الفائــدة يــا أخــي, أنــا أريــد أن يتنبــه إخواننــا الطــالب أنــه لــيس :الــشيخ
ما الفرق بـني كفـر يـذكر يف مثـل هـذا : بمجرد الدعوى تثبت القضية, أنا أقول

ث وبــني كفــر يــذكر يف حــديث آخــر, وكــل مــن األمــرين الــذي أنــيط بــه احلــدي
اجلــامع هــو العمــل فلــامذا هــذا العمــل كفــر : أي... الكفــر يف كــل مــن النــصني

ال ترجعـــوا بعـــدي «: ًردة وذاك العمـــل لـــيس كفـــر ردة مـــثال قـــال عليـــه الـــسالم
ًهـل هـذا كفـر أم دون ذلـك? كـذلك مـثال » ًكفارا يرضب بعضكم رقاب بعـض

ســـباب املـــسلم «: ًعليـــه الـــسالم واألحاديـــث يف هـــذا الـــصدد كثـــرية جـــداقولــه 
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ما هو الفارق بني كفر يف حديث الصالة وكفر يف حديث » فسوق وقتاله كفر
  .القتال? ال بد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق

ًأهــل الــسنة واجلامعــة الــذين نقلنــا عــنهم آنفــا أن العمــل لــيس رشط صــحة وإنــام هــو رشط 
 وال يفرقـــون بـــني عمـــل وعمـــل آخـــر بـــرشط أن يكـــون املـــؤمن قـــد آمـــن كـــامل,

ًبــذلك احلكــم الــذي تــساهل يف القيــام بــه والعمــل بــه, ومــا نقلتــه عــنهم آنفــا مل 
ًيعمــل خــريا قــط هــذا تأويــل وإذا صــح التأويــل يف نــص كهــذا ممكــن أن يــصح 

  .ًالتأويل يف نصهم أيضا
الـــذين يـــأتون بمفـــاهيم جديـــدة وأنـــا أريـــد اآلن أن ألفـــت النظـــر بـــأن هـــؤالء 

تدندن حول تكفري املسلمني بسبب إمهاهلم بقيام عمل أمر الـشارع احلكـيم 
به, هؤالء ينبغي أن ال يـأتوا بـيشء نـابع مـن أهـوائهم أو لنقـل مـن جهلهـم, بـل 
ًلنقل من علمهم; ألن علمهـم مهـام كـان صـحيحا ودقيقـا فهـو ال يـساوي هـذه  ً

  .املسألة
ًكر بــام أذكــره دائــام وأبــدا حــول قولــه تعــاىلوهنــا ال بــد مــن أن نــذ ً :﴿@žåflßflë

@@@@@@@@@@@@@@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@ÕčÓbfl’Ží﴾) ١١٥:النـساء( 
ًهـؤالء ال يقيمـون وزنـا هلـذا املقطـع مـن .. هؤالء يتبعون غـري سـبيل املـؤمنني

ًعنـدهم اآليـة سـواء آمنـوا يف هـذا املقطـع ومعنـاه أو : عنيهذه اآلية الكريمة ي
ومن يشاقق الرسول من بعد : (مل يؤمنوا به ال فرق عندهم بني أن تكون اآلية

ال فــرق عنــدهم بــني مــا لــو كانــت هكــذا اآليــة ) مــا تبــني لــه اهلــدى نولــه مــا تــوىل
fĺ@@@وبني مـا هـي عليـه أنزلـت, ﴿ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflëهـذه : ﴾ فـنحن نـسأهلم

التآويــل وهــذه التفاســري التــي تــأتون هبــا مــن حيــث اللغــة العربيــة األمــر واســع 
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ًجــدا, وال يــستطيع أحــد أبــدا أن يوقــف بــاب التأويــل أمــام النــاس وبخاصــة إذا  ً
  .كان أهل األهواء

مــا هــو األمــر الفاصــل القــاطع يف املوضــوع? هــو الرجــوع إىل مــا كــان : ًإذا
žÉčjŞnflíflë@ء كام أهنم ال يؤمنون بمعنى هذه القطعـة مـن اآليـة ﴿عليه السلف, هؤال
@@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË هـم أيـضا أنـا عـىل مثـل اليقـني ال يؤمنـون بمثـل قولـه عليـه ﴾ً

ال يؤمنـون بمثـل » عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين مـن بعـدي«: السالم
; ألهنم »هي اجلامعة«: , قالقوله عليه السالم حينام سئل عن الفرقة الناجية

ال » هــي مــا أنــا عليــه وأصــحايب«: خرجــوا عــن اجلامعــة, وكالروايــة األخــرى
ًيقيمــــون وزنــــا إطالقــــا ملــــا كــــان عليــــه الــــسلف الــــصالح, هــــذا يكفينــــا يف بيــــان  ً
ـــــصالح وبالتـــــايل خـــــروجهم عـــــن الفهـــــم  خـــــروجهم عـــــن مفـــــاهيم الـــــسلف ال

  الصحيح لنصوص الكتاب والسنة, كأنه عندك يشء?
ُأذكره?...  عندي جواب عىل سؤالك شيخ يقول الطربي:مداخلة ُ ْ َ  
  . تفضل:الشيخ
 ينقلون ويتكئون عىل كلمة لشيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا يف :مداخلة

أن لفظـــة كفـــر إذا جـــاءت منكـــرة تـــدل عـــىل أهنـــا كفـــر :  يقـــول فيهـــا»االقتـــضاء«
.. لكفــــر العمــــيلًاعتقــــادي, أمــــا إذا جــــاءت معرفــــة بــــأل ومــــصدرا فإهنــــا تــــدل ا

ْـفلـم يقـل كفر قـال... »بينه وبـني الكفـر تـرك الـصالة«: احلديث الكفر الكفـر : ُ
  ..فهذا هو الكفر االعتقادي

  ًاملــسألة هنــا تكــون فرعيــة واملوضــوع لــيس فرعيــا وإنــام ..  معلــيش:الــشيخ
  ..هو أصل
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  .صح :مداخلة

فتون بأن تـرك الـصالة كفـر فنحن نعلم أن بعض احلنابلة ال يزالون إىل اليوم ي نعم, :الشيخ
 فلـو سـلمنا هلـم ردة, لكنهم ليـسوا خـوارج وال يتعـدون اخلـط الـذي يمـشون عليـه اخلـوارج

ًجـــدال بمثـــل هـــذا الـــذي ذكـــره شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة وغضـــضنا النظـــر عـــن 
النــصوص األخــرى التــي نــذكرها خاصــة يف رســالة الــصالة التــي تعرفهــا فــإذا 

الذات; ألن األدلة فيهـا متقاربـة متـشاهبة,لكن رصفنا النظر عن هذه املسألة ب
املهم أهنم إذا وفقوا للـصواب يف تكفـري تـارك الـصالة فـذلك ال يعنـي فـرض 

أن القاعــدة : تكفـري املــؤمن يف أي عمـل فــرض عليــه ال يقـوم بــه, فهنـا املعنــى
هـــم ال يقولـــون .. ًســـليمة لكـــن لكـــل قاعـــدة شـــواذ, كـــام يقـــول احلنابلـــة مـــثال

ارج بل هم ضد هذا املـذهب لكـنهم التقـوا مـع هـؤالء أو بصحة مذهب اخلو
بعبارة أصح هؤالء التقوا مع احلنابلة يف القول بتكفـري تـارك الـصالة, لكـنهم 
خرجوا عن احلنابلة وعن الـشافعية واملالكيـة واحلنفيـة وعـن بقيـة املـسلمني 
ًعـا ًيف قوهلم بتكفري التارك للعمل كام قلت أنت أن اإليامن ال يكفي نقـال طب

ًال يكفــي إنــام مقتــضاه العمــل, بيــنام األحاديــث التــي تعرفوهنــا جيــدا .. عــنهم
والتــي مــن بعــض أجــزاء أحاديــث الــشفاعة أن اهللا عــز وجــل يــأمر بــإخراج مــن 

مثقال ذرة من إيامن, هذا اإليامن هو الذي .. النار من كان يف قلبه مثقال ذرة
žæc@ŽŠčÐžÌflí@ü@fléÜÛa@Şæg@﴿تعاىل, ينجي من اخللود يف النار وهذا هو من معاين قوله 

Žõbfl’flí@žåflàčÛ@ÙčÛfl‡@flæëŽ…@bflß@ŽŠčÐžÌflíflë@čéči@ÚflŠž’Ží﴾)٤٨:النساء(.  
  ) ٠٠: ٢٨: ٠٢/ ٨٣٠"(اهلدى والنور "
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z٣٤xאאא 
 ]:قال اإلمام[

سنا  إن احلمـــد هللا نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره, ونعـــوذ بـــاهللا مـــن رشور أنفـــ
ومــن ســيئات أعاملنــا, مــن هيــده اهللا فــال مــضل لــه, ومــن يــضلل فــال هــادي لــه, 
  .ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

﴿@@@@@@@@@@@@@@@@@@@flæìŽàčÜžŽß@žáŽnžãcflë@bÛg@ŞåŽmìŽàflm@üflë@čéčmbÔŽm@ŞÕfly@fléÜÛa@aìÔŞma@aìŽäflße@flåíč̂ Ûa@bflèşíc@bflí﴾) آل

  .)١٠٢:عمران
﴿@@@@ŽáØŞifl‰@aìÔŞma@ŽbŞäÛa@bflèşíc@bflí@@@@@@@@@@@@@bflèflužëfl‹@bflèžäčß@flÕÜflflë@đñfl†čyaflë@Ðflã@žåčß@žáØÔÜfl@ðč̂ Ûa@

@@@@@@@@@@@@@@@@@flæb×@fléÜÛa@Şæg@flâbflyž‰þaflë@čéči@flæìÛflõbflflm@ðč̂ Ûa@fléÜÛa@aìÔŞmaflë@Ćõbflčãflë@aĆčr×@bÛbflu‰@bflàŽèžäčß@Şsfliflë
žáØžîÜflÇbĆjîčÓfl‰@﴾)١:النساء(.  
﴿@@@@@@@@aĆ†íč†fl@bÛžìÓ@aìÛìÓflë@fléÜÛa@aìÔŞma@aìŽäflße@flåíč̂ Ûa@bflèşíc@bflí@@L@@@@@@@žŠčÐžÌflíflë@žáØÛbflàžÇc@žáØÛ@ž|čÜž–Ží

ÉčİŽí@žåflßflë@žáØfliìŽãŽ‡@žáØÛbĆàîčÄflÇ@aĆ‹žìÏ@fl‹bÏ@ž†ÔÏ@ŽéÛìŽfl‰flë@fléÜÛa@﴾)أما بعد)٧١، ٧٠:األحزاب:  
 ورش األمــور حمــدثاهتا, وكــل حمدثــة ص اهلــدى هــدى حممــد فــإن خــري

  :ًبدعة وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار وبعد أيضا
كنا نـشاهد يف كثـري مـن املـساجد أن احللقـة العلميـة مـع قلـة أفرادهـا تتـسع 
وتتــــسع عــــىل حــــسب منزلــــة الــــشيخ, فكلــــام كانــــت منزلــــة الــــشيخ يف صــــدور 
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ت مــاذا? الــدائرة, والعكــس بــالعكس املتحلقــني حولــه عظيمــة ضــمت واتــسع
  .ًمتاما

أن املـسلم : من فوائد السنة وثامرها اليانعة اجلنيـة] أن[ لو كانوا يعلمون 
  .ًهبا تستقيم حياته مع الناس مجيعا, وبخاصة من كان منهم طالب علم

األحاديـث التــي كنـت أنــا وغـريي يف غفلــة عنهـا أومنهــا ومل نتنبـه هلــا .. مـن
حديث أيب ثعلبة اخلـشني ريض اهللا :  اهللا تبارك وتعاىل إليهاإال بعد أن هدانا

ًفنزلنـــا منـــزال مـــن تلـــك املنـــازل يف صكنـــا إذا ســـافرنا مـــع النبـــي«: عنـــه قـــال
  .»الوديان والشعاب تفرقنا فيها

 وإذا كـــان التفـــرق يف جمـــالس العلـــم حقيقـــة واقعـــة, ولكنهـــا مـــرة, فـــأوىل 
 بعـــض املنـــازل, مـــع ذلـــك مل وأوىل أن يتفرقـــوا يف الـــصحراء حيـــنام ينزلـــون

  : فقال هلم ذات يومصيرض ذلك هلم رسول اهللا
   .)١(»إنام تفرقكم يف هذه الوديان والشعاب من عمل الشيطان«... 

أمر عجيب تفرق ال يالحظ فيه تباعد بني القلـوب; ألن أصـحاب الرسـول 
اهللا ًعليه السالم كانوا بحق إخوانا عىل رسر متقابلني, مع ذلك فنبينا صلوات 

  .»إنام تفرقكم هذا من عمل الشيطان«: وسالمه عليه يقول هلم
بـــذلك أنـــه مـــن عمـــل الـــشيطان الـــذي قـــد يـــؤدي باألحبـــة املتـــوادين : يعنـــي

املتحــابني إىل التباعــد وإىل التنــافر, ومــن أجــل ذلــك وصــف اهللا عــز وجــل أن 
  .رشب اخلمر هو من عمل الشيطان; ألنه يلقي العداوة والبغضاء بني الناس
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ًفكنــــا بعــــد ذلــــك إذا نزلنــــا منــــزال «: قــــال أبــــو ثعلبــــة اخلــــشني ريض اهللا عنــــه
  .»اجتمعنا حتى لو جلسنا عىل بساط لوسعنا

يف الــــــصحراء لــــــو اجتمعنــــــا عــــــىل بــــــساط لوســــــعنا, إذا كــــــان هــــــذا يف ذاك 
املجلـــس فـــأوىل وأوىل أن يكـــون النـــاس جمتمعـــني يف جمـــالس العلـــم, وأال 

  .ن الظاهر عنوان الباطنأليكونوا عزين متباعدين متفرقني; 
الظـــاهر عنـــوان البـــاطن كلمـــة : ربـــام يتـــوهم بعـــض النـــاس أن هـــذه الكلمـــة

أن يظـــن أن كـــل يشء : ًصـــوفية, ومـــن متـــام التـــوهم عنـــد بعـــض النـــاس أيـــضا
ًيتكلم به بعض الصوفية يكون ماذا? منبوذا إسالميا ليس األمر كذلك ً.  

 يوزنـون بـامليزان هم طائفة من املـسلمني حياسـبون, ويؤاخـذون كغـريهم
الظــاهر عنــوان : الــرشعي, فهــذه الكلمــة كــذلك ينبغــي أن تــوزن بميــزان الــرشع

ال هـو كـالم صـحيح : الباطن, هل هذا كالم صحيح أم هو كـالم باطـل? نقـول
  ذلك ألن هناك أحاديث كثرية تؤكد هذا املعنى; 

مــن أشــهر هــذه األحاديــث قولــه عليــه الــصالة والــسالم يف حــديث الــنعامن 
إن احلالل بني واحلرام بني وبيـنهام أمـور «: بشري ريض اهللا عنه الذي أولهبن 

  .   إىل آخره)١ (»...مشتبهات
أال وإن يف اجلـــسد مـــضغة إذا صـــلحت «: ثـــم قـــال عليـــه الـــصالة والـــسالم

  .»صلح اجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب
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ائــب الغيبيــة الدقيقــة صــالح الظــاهر بــصالح البــاطن, لكــن مــن العج: ًفــإذا
 أن كـــال مـــن الظـــاهر والبـــاطن :َالتـــي لـــو مل نـــؤت هبـــذا الـــرشع الـــسمح ملـــا عرفناهـــا

ًيتفاعالن ويتعاونـان, إذا قـوي القلـب صـلح الظـاهر, إذا صـلح الظـاهر ازداد القلـب قـوة, وهكـذا 
نـى ًدواليك, ولذلك نخرج بنتيجة هامـة جـدا, وهـي أن عـىل كـل مـسلم هيـتم بأحكـام دينـه أن يع

كام تقول اجلهلة حينام تأمرهم باإلتيان بام فرض اهللا عليهم : بظاهره كام يعنى بباطنه, وال يقول
يـا أخـي العـربة مـا هـو بالـصالة العـربة بـام يف : ًمن الفروض والواجبات كالصالة مثال يقول لـك

ًالقلب اجلواب اآلن تعرفونه لو كـان هـذا قلبـه سـليام صـحيحا لنـضحت جوارحـه بـام ينبـئ  عـن ً
ً, لكن الواقع أن األمـر عـىل العكـس متامـا, هـو يقـول العـربة بـام يف صالح قلبه

أال وإن يف اجلــــسد مــــضغة إذا صــــلحت «: يقــــولصالقلــــب, طيــــب الرســــول
  .»صلح اجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

ذه الكلمـة  وال نغـرت هبـعلينا أن هنتم بإصالح الظواهر كام هنتم بإصـالح البـواطن,: ًإذا
التــي تــصدر مــن بعــض اجلهلــة, وهــي أن العــربة بــام يف البــاطن فقــط, ال; ألن 
الظاهر والباطن مرتابطـان متعاونـان أشـد التعـاون فأحـدمها يقـوي اآلخـر كـام 
ًذكرنــا آنفــا; مــن أجــل ذلــك كــان مــن آداب جمــالس العلــم هــو التقــارب إىل أن 

ن هـــذا التجمــع وهـــذا هــذه الظـــاهرة هــي ظـــاهرة لــيس هلـــا عالقــة بالقلـــب, لكــ
ًالتقارب يف جملس العلم يوجد ارتباطا وثيقا يف القلوب أيضا, ويؤكد لكـم  ً ً

تلــك الــسنة التــي هجرهــا وأعــرض عنهــا أكثــر : هــذه احلقيقــة العلميــة الــرشعية
ًأئمــــة املــــساجد, وال حيــــافظ عليهــــا إال مــــن كــــان متمــــسكا بالــــسنة, وهــــي أن 

بــرية اإلحــرام إال بعــد أن يــأمر كــان مــن هديــه وســنته أنــه ال يكــرب تكصالنبــي
بتـــسوية الـــصفوف, وأن يـــسوهيا كـــام جـــاء يف احلـــديث كـــام تـــسوى األقـــداح, 

تقــــدم ولــــذاك تــــأخر حتــــى يــــصبح الــــصف كالبنيــــان مرصــــوص, : فيقــــول هلــــذا
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لتـسون صـفوفكم أو ليخـالفن «: ويوعدهم عليه الـسالم وهيـددهم بمثـل قولـه
  .»اهللا بني وجوهكم

ً كل منهام يؤثر يف القلب صالحا أو فساداتسوية الصفوف وعكسها: ًإذا ً :
  .)١(»لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم«

ًهــــذا أيــــضا ممــــا يؤكــــد أن الظــــاهر لــــه تــــأثري يف البــــاطن حتــــى ظــــواهر : ًفــــإذا
  .ًاألشخاص املتعددين, فضال عن ظاهر الشخص نفسه وذاته

ًحــد تقــدما فهــو عليــه الــصالة والــسالم جيعــل اخــتالف النــاس بالــصف الوا
ًوتـــأخرا ســـبب لفـــساد القلـــوب, والعكـــس بـــالعكس, تـــسوية الـــصفوف ســـبب 
رشعــي إلصــالح مــا يف القلــوب, هلــذا ينبغــي االهــتامم كــل االهــتامم بإصــالح 
الظــــواهر ومنهــــا عنــــد القيــــام إىل الــــصالة بتــــسوية الــــصفوف كــــام كــــان رســــول 

ي كانـت يسوهيا, ويأمر بتسويتها, هذه كلمة بني يـدي تلـك احللقـة التـصاهللا
متباعدة, واآلن إن شاء اهللا كـام اقرتبنـا, أو اقـرتب بعـضنا إىل بعـض باألبـدان, 
فنرجوا أن يكون من ثمـرة ذلـك أن تـرتبط قلوبنـا بعـضنا مـع بعـض إن شـاء اهللا 

  .تبارك وتعاىل
  )٠٠: ٠٠: ٥٧/ ٢٠١" (اهلدى والنور "
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z٣٥xאאא 
 ]:قال اإلمام[

ًام يكـــــون اجلمـــــع مجعـــــا كثـــــريا مباركـــــا ويكونـــــون متفـــــرقني حيـــــن:  أقـــــول ً ً
ً أنــه شــيخ قــد يكــون حقــا وقــد يكــون )١(ومبتعــدين عــن جملــس الــشيخ املزعــوم

ًكــذبا, فأنــا أقــول هبــذه املناســبة أن هــذا التفــرق وهــذا التوســيع لــدائرة احللقــة 
 صخالف السنة, أما من حيث التفرق فقد جـاء يف صـحيح مـسلم أن النبـي 

بـــالعني »مـــايل أراكـــم عـــزين«: ًسجد يومـــا فـــرآهم متفـــرقني فقـــال هلـــمدخـــل املـــ
والـــزاي أي متفـــرقني, وقـــد وصـــل اهـــتامم الرســـول عليـــه الـــسالم بـــالنهي عـــن 
التفرق يف املكان وعن ابتعاد الناس بعضهم عن بعض إىل درجـة أنـه هنـاهم 

 يف أمحــــدعــــن ذلــــك حتــــى يف الــــصحراء, حتــــى يف الــــسفر فقــــد روى اإلمــــام 
كنــــــا إذا ســــــافرنا مــــــع : اد قــــــوي عــــــن أيب ثعلبــــــة اخلــــــشني قــــــالمــــــسنده بإســــــن

إنــام تفــرقكم هــذا يف «: ًنزلنــا يف الوديــان والــشعاب فقــال لنــا يومــاصالنبــي
فكنا بعد ذلك إذا نزلنـا «: أبو ثعلبةقال » الوديان والشعاب من عمل الشيطان

يف مكــان اجتمعنــا, أي انــضم بعــضنا إىل بعــض حتــى لــو جلــسنا عــىل بــساط 
, ولـــذلك التقـــارب يف اجللـــوس وعـــدم ابتعـــاد النـــاس بعـــضهم عـــن »لوســـعنا

بعض هو اقرتاب من اجلنة بسبب تعاطي األسباب التي تؤدي إىل اجلنـة, أنـا 
                                                 

ُثــريا مــا يطلــق هــذا اللقــب  كــان العالمــة األلبــاين ك)١(   ...  َّ عــىل نفــسه, فتأمــل "الــشيخ املزعــوم"ً
 !!!وال تعليق
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ًمــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علــام «: أقتــبس هــذا مــن مثــل قولــه عليــه الــسالم ً
 ومـن قولـه عليـه الـسالم وهـو حـديث عجيـب )١(»ًسلك اهللا بـه طريقـا إىل اجلنـة

  .)٢(»ُإن ربك ليعجب من أقوام جيرون إىل اجلنة يف السالسل«: صل قا
هبذا احلديث األرسى الذين يقعون صيعني رسول اهللا: يقول أهل العلم

يف أيـــــدي املـــــسلمني فيجـــــروهنم مغللـــــني يف الـــــسالسل إىل بـــــالد اإلســـــالم, 
وهناك يوزعون حسب التقسيم الرشعي للمكاسب والغنـائم عـىل الغـارمني, 

, بيــوت املــسلمني وهــم بعــد أن كــانوا مغللــني يــصبحون شــبه أحــرارفيــدخلون 
شـبه; ألهنـم يف الواقـع مـن حيـث حريـة العمـل حتـى بقـاء أحـدهم عـىل : أقول

إال أن اهللا عـــز وجـــل بـــام , ًدينـــه الباطـــل كـــانوا أحـــرارا لكـــنهم ال يزالـــون أرقـــاء
 مــن األحكــام التــي وجههــا إىل أتباعــه عليــه الــسالم مــن صأوحــى إىل نبيــه 

العناية والوصـاية الطيبـة بـاألرسى وبالعبيـد صـار هـؤالء العبيـد كـأهنم أحـرار, 
أطعمــوهم ممــا تــأكلون, «: وحــسبكم يف هــذا الــصدد داللــة قولــه عليــه الــسالم

, )٤( إىل آخـــر احلـــديث الـــذي ال أذكـــره اآلن بتاممـــه)٣(»واكـــسوهم ممـــا تلبـــسون
لتـي كـانوا حييوهنـا الشاهد أن هؤالء األرسى دخلوا حياة جديدة غري احليـاة ا

وهم أحرار دخلوا حياة جديدة وهم عبيد, ولكنهم يف حياهتم خري مما كانوا 
ًعليــه وهــم كــانوا أحــرارا, ذلــك ألهنــم تــداخلوا مــع املــسلمني يف بيــوهتم, يف 

فعرفــوهم وعرفــوا أخالقهــم, وعرفــوا تــأثري ديــنهم .. أســواقهم, يف مــساجدهم
                                                 

 ).٦٢٩٧رقم( صحيح اجلامع )١(
 ).٢٨٤٨رقم( البخاري )٢(
 ).٤٤٠٣رقم( مسلم )٣(
 .»وال تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم«:  متامه)٤(
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ًعمليا ما هو الدين احلـق فـآمنوا فتجىل هلم , يف تربيتهم عن كثب وعن قرب
ولـــيس كأولئـــك الـــذين , غـــري مكـــرهني, وآمنـــوا بقلـــوهبم بـــوازع مـــن شخـــصهم

ًيؤمنـــــون رغـــــم أنـــــوفهم إمـــــا خالصـــــا مـــــن القتـــــل إذا مـــــا وقفـــــوا أمـــــام الـــــدعوة 
أما هؤالء قـد , ..ًاإلسالمية, أو خالصا من دفع اجلزية عن يد وهم صاغرون

وال شك أن مـن , دخلوا يف اإلسالمأسلموا طواعية وبإخالص من قلوهبم و
دخــل يف اإلســالم دخــل اجلنــة بــسالم إىل هــذه احلقيقــة التــي لــو أراد اإلنــسان 
ًأن يرشحها رشحا مبسطا موسعا لكان من ذلك كتاب إىل هذه احلقيقة أشـار  ً ً

ــإن ربــك ليعجــب مــن أقــوام جيرون إىل {: عليــه الــسالم يف احلــديث الــسابق ُ
ألســــباب التــــي تكــــون مــــرشوعة فهــــي تــــؤدي إىل ً فــــإذا ا}اجلنــــة يف الــــسالسل

اجلنة, ومن هذه األسباب طلب العلم ومن وسائل طلـب العلـم هـو طلبـه مـع 
اجلامعة, وهذه اجلامعـة ينبغـي علـيهم حـسب مـا عـرفتم أن يكونـوا متقـاربني 
يف أبـــــداهنم كـــــام جيـــــب علـــــيهم أن يكونـــــوا متقـــــاربني متـــــوادين متحـــــابني يف 

ً ينتبه وقد ال يعلم مطلقا تأثري الظاهر عىل الباطن, قـد ال يعلـم أن فكثري من الناس ال.. قلوهبم
األمور الظاهرة هلا أكرب تأثري يف القلوب الباطنة املكنونة يف الصدور سـواء كانـت هـذه األمـور 

ً, فكـل مـن النـوعني يـؤثر يف القلـب إن خـريا الظاهرة حسنة خرية أو كانت باطلـة سـيئة
ُيقة رشعية قبل أن تصبح حقيقة علمية نفـسية; ًفخري, وإن رشا فرش, وهذه حق

ذلك ألن اإلسالم سبق كل العلوم التي قد تصل مع الزمن القـصري أو املديـد 
سابقهم اإلسالم إىل هذه احلقائق قبلهم , إىل حقائق كان الناس عنها غافلني
إن تـــأثري الظـــاهر عـــىل البـــاطن هـــذه حقيقـــة : بـــسنني وبكثـــري مـــن األيـــام, قلـــت

 صة قبــل أن تــصبح حقيقــة علميــة جتربيــة, وقــد حــرص النبــي علميــة رشعيــ
أشد احلرص عىل غرس هذه احلقيقـة يف قلـوب أتباعـه بمناسـبات شـتى فقـد 
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ًكـــان عليـــه الـــسالم يقـــول كـــام قـــد تـــسمعون أحيانـــا قلـــيال هـــذا التوجيـــه النبـــوي  ً
الكــــريم مــــن بعــــض أئمــــة املــــساجد املهتمــــني باتبــــاع ســــنة ســــيد املرســــلني, 

ًالــبعض حيـنام يقـوم إىل الـصالة ال يبــارش الـصالة فـورا بعــد تـسمعون مـن هـذا 
اهللا أكـــرب كـــام يفعـــل اجلهلـــة, وكـــام يفعـــل : انتهـــاء املقـــيم مـــن اإلقامـــة ال يقـــول

أولئك األئمة الذين ال هيتمون بإحياء السنة ونرشها بني األمة إنـام يفعـل هـذا 
يقـــف يف ًالـــذي أملحنـــا إليـــه آنفـــا بعـــض احلريـــصني عـــىل اتبـــاع الـــسنة حيـــنام 

املقـــام الـــذي يـــصيل فيـــه وال أقـــول يف املحـــراب ألننـــي لـــو قلـــت إذا أقـــام يف 
املحــــراب أقــــررت املحــــراب وهــــو بدعــــة يف املــــساجد مل تكــــن يف مــــسجد 

, فـــإذا قـــام صالرســـول عليـــه الـــسالم وال يف املـــساجد التـــي كانـــت يف زمنـــه 
ًتفــت يمنــة اإلمــام يف مقــام اإلمــام ال يبــارش الــصالة وتكبــرية اإلحــرام وإنــام يل

ًويــرسة ويــأمرهم بتــسوية الــصفوف ويقــول هلــم مــا كــان الرســول عليــه الــسالم 
ــــا الــــشاهد » ..ســــووا صــــفوفكم, أو«يقــــول ألصــــحابه  ليخــــالفن اهللا بــــني «وهن

 قــــد ربــــط صالــــشاهد هنــــا أن النبــــي » بــــني قلــــوبكم«ويف روايــــة » وجــــوهكم
 إمـا لكنه قد رتب عىل ذلـك, تسوية الصف وهي التسوية عمل ظاهري بدين

اتفـــاق القلـــوب إذا مـــا حتققـــت التـــسوية أو اخـــتالف القلـــوب إذا مـــا اختلفـــت 
لتـــــسون صـــــفوفكم أو «: الـــــصفوف ومل حتقـــــق التـــــسوية فقـــــال عليـــــه الـــــسالم

ًفهنـــا إذا ربـــط بـــني الظـــاهر والبـــاطن الـــذي هـــو , »ليخـــالفن اهللا بـــني وجـــوهكم
 هبــذه القلــوب, وكــان الــربط يف احلــالتني حالتــا تــسوية الــصفوف أو اإلخــالل

التــسوية, فهــدد عليــه الــصالة والــسالم الــذين ال يــسوون الــصفوف وجيعلوهنــا 
ًمــضطربة متقدمــة ومتــأخرة بــأن ذلــك وســيلة رشعيــة لالضــطراب يف القلــوب  ً ً
واالختالف فيها, وقد أشار إىل هذه احلقيقة بجملـة نبويـة هامـة حـني قـال يف 
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ث الـنعامن احلديث املشهور وهو يف الصحيحني البخاري ومـسلم مـن حـدي
الــنعامن صــحايب وأبــوه .. بــن بــشري ريض اهللا عــنهام االبــن واألب صــحابيان

ّإن احلــالل بــني «: صقــال رســول اهللا : بــشري صــحايب قــال الــنعامن بــن بــشري
ّواحلــرام بــني وبيــنهام أمــور مــشتبهات ال يعلمهــن كثــري مــن النــاس فمــن اتقــى 

ى أال وإن محى اهللا الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه أال وإن لكل ملك مح
قال عليـه الـسالم يف » ما حرمه, أال ومن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه

أال وإن يف اجلـسد مـضغة إذا صـلحت صـلح «: متام هذا احلديث وهـو الـشاهد
 صأنتم ترون معي أن النبي » اجلسد كله, وإذا فسدت فسد كله أال وهي القلب

لـــم أن هـــذا الـــصالح املـــذكور يف  وجيـــب أن نعربـــط صـــالح القلـــب بـــصالح البـــدن
ًاحلديث هنا ليس صالحا ماديا طبيا وإن كان األمر كذلك طبيا لكنه عليـه الـسالم  ً ً ً

أال وإن يف «بالــصالح الروحــي املعنــوي اإليــامين هنــا أراد الــصالح إذا صــح تعبرينــا 
أي صـلحت أعـامل اجلـسد الـصادرة منـه » اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلـسد كلـه

 مـــا هـــي? قـــال عليـــه هـــذه املـــضغة فـــسدت أعـــامل اجلـــسد كلـــه;» ذا فـــسدتوإ«كلهـــا, 
ًإذا هــذا يؤكــد بــأن الظــواهر مرتبطــة بــالبواطن, فمهــام » أال وهــي القلــب«: الــسالم

ًكان القلب صاحلا كان ما خيرج من جسد هـذا القلـب الـصالح صـاحلا والعكـس  ً
ه, وإذا أال وإن يف اجلــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح اجلــسد كلــ«ًبــالعكس متامــا 

  .»فسدت فسد القلب كله أال وهي القلب
 عــــىل املــــسلمني أن ال − ً والبحــــث يف هــــذا طويــــل وطويــــل جــــدا − لــــذلك 

ًيغرتوا بقول بعض القائلني أن العـربة بـام يف القلـب متوهيـا عـىل النـاس نحـن 
ال يمكن أن يكون مـا : نقول معهم العربة بام يف القلب ولكننا نزيد عليهم فنقول

ال يمكن أن يكون مـا .. ح ثم يظهر من اجلسد طالح, والعكس بالعكسيف القلب صال
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يف القلب طالح ويظهـر مـن اجلـسد صـالح هـذا أمـر غـري سـليم وغـري صـحيح 
ًإطالقــا شــأن ذلــك شــأن القلــب مــع اجلــسد مــن الناحيــة الطبيــة إذا كــان القلــب 
ًســـليام ال يمكـــن أن يكـــون القلـــب مريـــضا, والعكـــس أيـــضا بـــالعكس إذا كـــان  ً ً

ًقلــــب مريــــضا مــــن الناحيــــة الطبيــــة ال يمكــــن أن يكــــون اجلــــسد ســــليامال أمــــر , ً
ًمــضطرد ســلبا وإجيابــا, طبــا بــدنيا وطبــا نبويــا فالــذين يقولــون حيــنام يــؤمرون  ً ً ً ً ً
ًمثال بأداء الصلوات أو باملحافظة عليها يقول لك يا أخي األمـر لـيس بـام يف 

 القلـب لكـن لـو كـان نقول صـدقت األمـر بـام يف! الصالة األمر بام يف القلب
مـــا يف القلـــب إيـــامن صـــحيح وســـليم لنـــضح هـــذا القلـــب بالـــصالح والطاعـــة 

  :ًوالعبادة وإال فاألمر عىل العكس متاما, واألمر كام قيل
  وكل إناء بام فيه ينضح  فحسبكموا هذا التفاوت بيننا 

فإذا كان هـذا الوعـاء الـذي وضـعه اهللا عـز وجـل يف الـصدر بعنايـة وحكمـة 
ًا كان صحيحا وسليام ال شك أنه سينضح صحيحا وسليام والعكس بالغة إذ ًً ً

بالعكس, قلت إن هذا البحث طويل الذيل وأكتفي هبذا القـدر لتوجيـه النظـر 
ّإىل أن التــضام يف حلقــات الــذكر والعلــم هــو أمــر مرغــوب مــرشوع واالبتعــاد 
 فيه بعض اجلالسني عن بعض إنام هو كام سمعتم مـن عمـل الـشيطان اقرتبـوا

  .ما استطعتم
  )٠٠: ١١: ٢٦/ ٢١٣(و) ٠٠: ٠٠: ٣٤/ ٢١٣" (اهلدى والنور "
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z٣٦x 

 ]:قال اإلمام[
احلقيقـــــة أن االجـــــتامع حتـــــى يف األجـــــساد لـــــه تـــــأثري جيـــــد لالجـــــتامع يف 
ًالقلوب, يكون االجتامع قلبا وقالبا; ألن األمـر كـام يقـول بعـض أهـل العلـم ً :

حيـــــنام قـــــال يف ص احلقيقـــــة أشـــــار النبـــــي, وإىل هـــــذهأن الظـــــاهر عنـــــوان البـــــاطن
احلديث الصحيح يف البخاري وغريه من حديث النعامن بـن بـشري ريض اهللا 

إن احلـالل بـني واحلـرام بـني, وبيـنهام «: صقال رسول اهللا : قال: عنهام قال
أمــور مــشتبهات ال يعلمهــن كثــري مــن النــاس, فمــن اتقــى الــشبهات فقــد اســتربأ 

 ملك محى, أال وإن محى اهللا حمارمه, أال ومـن لدينه وعرضه, أال وإن لكل
أال وإن يف اجلـسد «:  الشاهد فيام يـأيت»حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه

مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كله, أال وهي 
 ومما ال شك فيه أن املجتمع مؤلف من أفراد, فهـذا املجتمـع ينبغـي »القلب

ً احلــديث الــصحيح أيــضا كاجلــسد الواحــد إذا اشــتكى أن يكــون كــام جــاء يف
  .منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

ًوإذا كـــان املجتمـــع اإلســـالمي جمتمعـــا واحـــدا مؤلـــف مـــن جمموعـــة مـــن  ً
األفــراد, وكــان هــؤالء األفــراد يعنــون بإصــالح بــواطنهم كــام يعنــون بإصــالح 

ًظـاهرا وباطنـا ًظواهرهم فـسيكون نتيجـة األمـر املجتمـع صـاحلا  إال وإن يف «ً
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال 
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ًكــام جيــب إصــالح الظــاهر جيــب أيــضا إصــالح البــاطن, : ً فــإذا»وهــي القلــب
وكــــل مــــن اإلصــــالحني يــــساعد يف إصــــالح اآلخــــر, هــــذا كــــام يــــشبه مــــا أدري 

 يفكـــرون بـــام يـــسمونه األســـتاذ عـــدنان يمكـــن يـــذكرين مـــا كـــان بعـــض العلـــامء
يعني يمكن يكون يف حد زعمي أنا كاجلاذبية افرتضوها ... باحلركة الدائمة

حلــــل مــــشاكل نظريــــة, لكــــن هــــذه حقيقــــة رشعيــــة, اهللا عــــز وجــــل الــــذي خلــــق 
اإلنسان وسوى خلقه وأوحى إىل نبيه عليه الـسالم أن خيربنـا هبـذه احلقيقـة, 

فيــه جتــاذب بــني : ً, فــإذالح القلــبإذا صــلح القلــب صــلح اجلــسد, وإذا صــلح اجلــسد صــ
ًاجلـسد وبـني املـضغة إفـسادا وإصـالحا, إذا كـان األمـر كـذلك وهـو كــذلك ال  ً
شك وال ريب فاإلسالم عني كل العناية بإصالح الظواهر ألن هذا اإلصالح 

,املقصود من هـذا ...يؤدي إىل إصالح البواطن, من ذلك وهنا بيت القصيد
ضــافة إىل مـــا ســـبق مــن األحاديـــث النبويـــة الكــالم كلـــه هــو حـــديث واحـــد باإل

ونزلنــا صكنــا إذا ســافرنا مــع النبــي: الطيبــة, حــديث أيب ثعلبــة اخلــشني, قــال
كام يقول بعض البدو تفرقنا يف املنازل, فسافرنا ...ًمنزال فيها الصحراء فيها

إنـــــام تفـــــرقكم يف هـــــذه «: ذات يـــــوم وتفرقنـــــا, فقـــــال عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم
: تفــرق مــادي جــسدي, قــال أبــو ثعلبــة» مــن عمــل الــشيطانالــشعاب والوديــان 

ًفكنـــا بعـــد ذلـــك إذا نزلنـــا منـــزال انـــضم بعـــضنا إىل بعـــض حتـــى لـــو جلـــسنا إىل 
االنـــضامم الظـــاهري يـــؤثر يف االنـــضامم القلبـــي, وهـــذه : ًبـــساط لوســـعنا, فـــإذا

حقيقة رشعية ربام يعرب عنها بعض علـامء الكـالم أو الفلـسفة يف آخـر الزمـان 
لسفة رشعية وهي حقيقة رشعية, ارتباط الظاهر بالباطن وهذا له أمثلة بأهنا ف

  .ًكثرية وكثرية جدا
  )٢٩٠/٠٠:٠٠:٤٤"(اهلدى والنور"
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z٣٧x 
 ]:ًقال اإلمام موجها كالمه للحارضين يف حلقته[

االنضامم وعدم التفـرق, فمـن شـاء أن يـستمع للعلـم فلينـضم إىل ] أرجو [
نة يف مــسند اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا مــن حــديث أيب احللقــة, فقــد جــاء يف الــس

ً, فنزلنا منـزال صكنا إذا سافرنا مع النبي «: ثعلبة اخلشني ريض اهللا عنه قال
ــــا ذات يــــوم أال إن تفــــرقكم هــــذا يف : تفرقنــــا يف الوديــــان والــــشعاب, فقــــال لن

فكنـا إذا سـافرنا بعـد ذلـك ونزلنـا : الوديان والـشعاب مـن عمـل الـشيطان, قـال
  .» اجتمعنا حتى لو جلسنا عىل بساط لوسعناًمنزال

ًمجــع غفــري يمــشون يف الــصحراء, فــإذا نزلــوا منــزال حــضهم الرســول عليــه 
الــصالة والــسالم عــىل أن ال يتفرقــوا فيــه, وعــىل أن جيتمعــوا, وأن يتــضاموا; 
ألن االجــتامع باألبــدان واألجــساد لــه تــأثري بتجميــع القلــوب ويف إصــالحها, 

يف احلديث الذي أخرجه الشيخان صيح به عن النبيوذلك مما جاء الترص
قــــال : يف صــــحيحيهام مــــن حــــديث الــــنعامن بــــن بــــشري ريض اهللا عــــنهام, قــــال

إن احلالل بني وإن احلـرام بـني, وبيـنهام أمـور مـشتبهات ال «: صرسول اهللا 
يعلمهــن كثــري مــن النــاس, فمــن اتــق الــشبهات فقــد اســتربأ لدينــه وعرضــه, أال 

يوشـــــك أن يقـــــع فيـــــه, أال وإن يف اجلـــــسد مـــــضغة إذا وإن لكـــــل ملـــــك محـــــى 
  .»صلحت صلح اجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كله, أال وهي القلب
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: صوالشاهد من هذا احلديث إنام هو الفقرة األخرية منه, أال وهو قوله 
أال وإن يف اجلسد مـضغة إذا صـلحت صـلح اجلـسد كلـه, وإذا فـسدت فـسد «

  .»اجلسد كله, أال وهي والقلب
ًففي هذا احلديث تـرصيح بـأن الظـاهر مربـوط بالبـاطن, صـالحا وطالحـا, إذا صـلح القلـب  ً

ً, ومن هنا نأخذ مبـدأ ً هامـا جـدا, يغفـل أو صلح اجلسد, وإذا فسد القلب فسد اجلسد ً ً
ًيتغافـــل عنـــه كثـــري مـــن املـــسلمني املعـــارصين اليـــوم الـــذين مل يتلقـــوا شـــيئا مـــن 

  ملـاذا : م, وأهواءهم, فإذا ما قلت ألحـدالعلم الرشعي, وإنام رشعهم عقوهل
  العــربة ليــست بالــصالة, وإنــام العــربة بــصالح البــاطن, : ًال تــصيل مــثال? يقــول

ًأنـه لـو كـان باطنـه أي قلبـه صـاحلا, لنـضح صـالحا, والعكـس فهو يتجاهل هـذه احلقيقـة,  ً
  .بالعكس

األمر بام وقر يف قلبـه; َّولذلك فينبغي عىل كل مسلم أن هيتم بإصالح ظاهره وأال يغرت بأن 
, هــذا لــيس كــالم علــامء وفقهــاء فقــط, بــل ذلــك مــا يــدل ألن الظــاهر عنــوان البــاطن

ًعليه هذا احلديث الصحيح الذي أنا يف صدد التعليق عليه أوال, ثم احلديث 
قـد أمـرهم بـأن جيتمعـوا وأال صاألول, حديث أيب ثعلبة اخلشني بأن النبـي

حراء الواسعة األطراف, أمرهم أن جيتمعوا; يتفرقوا يف املنزل, ولو يف الص
ألن هــذا االجــتامع باألجــساد يقــرب القلــوب بعــضها إىل بعــض, ولعلكــم مــا 
نسيتم ما ذكرتكم به أثنـاء االصـطفاف لـصالة الظهـر يف هـذا اليـوم ممـا ذكرتـه 

ــــه  , »لتــــسون الــــصفوف أو ليخــــالفن اهللا بــــني الوجــــوه«: صســــاعتئذ مــــن قول
ربط به عليه السالم فـيام إذا أخـل بـه القـائمون يف فتسوية الصفوف أمر ظاهر 

  .الصف أن يرضب اهللا قلوب بعضهم ببعض
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ال جيــوز للمــسلم أن يــستهني بظــاهره بــدعوى أن باطنــه صــالح; ألنــه : ًفــإذا
ًيكون أوال يكذب عىل نفسه فضال عن أنه يكذب عىل غريه, هلذا فليس من  ً

لـم أن جيلـسوا هكـذا كـام األدب اإلسالمي يف يشء إذا ما اجتمـع طـالب الع
  .يشاؤون متفرقني بعضهم عن بعض, بل عليهم أن ينضموا

دخـــل ذات يـــوم املـــسجد صأن النبـــي«: جـــاء يف صـــحيح مـــسلم: ًوأخـــريا
  .متفرقني: أي» ما يل أراكم عزين?: فوجد الناس متفرقني فيه, فقال هلم

طريــق علينــا أن نتــذكر هــذا األدب يف تلقــي العلــم ســواء كــان التلقــي ب: ًفــإذا
جــرى عليــه العلــامء اليــوم, وهــو تلقــي األســئلة واإلجابــة عليهــا, أو بالطريقــة 
القديمــــة التــــي كانــــت وال تــــزال طريقــــة مطروقــــة لتعلــــيم النــــاس, أال وهــــو أن 
جيلس الشيخ مع طالبه, ويقـرأ علـيهم مـن الكتـاب سـواء كـان مـن التفـسري أو 

أ عليـه أحـدهم ثـم من احلـديث أو الفقـه املـستقى مـن الكتـاب والـسنة, أو يقـر
  .ًهو يعلق عىل ما قرأ ويرشح هلم ما قد يكون غامضا عليهم

  ) ٠٠: ٢٥: ١٤/ ٣٨٥" (اهلدى والنور "
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z٣٨x 
 ]:قال اإلمام[

إن احلمــد هللا, نحمــده ونــستعينه ونــستغفره, ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أنفــسنا, 
هــادي لــه, ومــن ســيئات أعاملنــا, مــن هيــده اهللا فــال مــضل لــه, ومــن يــضلل فــال 

  .ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
﴿@@@@@@@@@@@@@@@@@@flæìŽàčÜžŽß@žáŽnžãcflë@bÛg@ŞåŽmìŽàflm@üflë@čéčmbÔŽm@ŞÕfly@fléÜÛa@aìÔŞma@aìŽäflße@flåíč̂ Ûa@bflèşíc@bflí﴾) آل

č̂@@@﴿.. )١٠٢:عمران Ûa@ŽáØŞifl‰@aìÔŞma@ŽbŞäÛa@bflèşíc@bflí@@@bflèžäčß@flÕÜflflë@đñfl†čyaflë@Ðflã@žåčß@žáØÔÜfl@ð
@@@@@@@fléÜÛa@Şæg@flâbflyž‰þaflë@čéči@flæìÛflõbflflm@ðč̂ Ûa@fléÜÛa@aìÔŞmaflë@Ćõbflčãflë@aĆčr×@bÛbflu‰@bflàŽèžäčß@Şsfliflë@bflèflužëfl‹

bĆjîčÓfl‰@žáØžîÜflÇ@flæb×﴾)١:النــساء( ..﴿Şma@aìŽäflße@flåíč̂ Ûa@bflèşíc@bflí@bÛžìÓ@aìÛìÓflë@fléÜÛa@aìÔ
aĆ†íč†fl﴾)٧٠:األحزاب( ..﴿@@@@@@@@fléÜÛa@ÉčİŽí@žåflßflë@žáØfliìŽãŽ‡@žáØÛ@žŠčÐžÌflíflë@žáØÛbflàžÇc@žáØÛ@ž|čÜž–Ží

bĆàîčÄflÇ@aĆ‹žìÏ@fl‹bÏ@ž†ÔÏ@ŽéÛìŽfl‰flë﴾)٧١:األحزاب(.  
  :أما بعد

األمــور , ورش صفــإن خــري الكــالم كــالم اهللا, وخــري اهلــدي هــدي حممــد 
  .حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار

قبــل أن نقــدم إلــيكم مــا ييــرس اهللا يل مــن ارجتــال كلمــة حــول الــدعوة التــي 
ً, أرى لزامــا عــيل أن أذكــر بــأدب مــن صًبعــث اهللا تبــارك وتعــاىل هبــا حممــدا 

 طلبـــة آداب املجـــالس العلميـــة التـــي أخـــل هبـــا مجـــاهري النـــاس وفـــيهم بعـــض
العلــم, فإننــا نجــد يف كثــري مــن املجــالس تعقــد حلقــة علميــة واســعة كــام كــان 
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األمـــر حيـــنام دخلنـــا يف هـــذا املكـــان املبـــارك إن شـــاء اهللا تعـــاىل, حيـــث كـــان 
املفروض أن الناس جيلسون عىل أطراف هذا املكان الوسـيع, ال بـأس مـن 

ة العلميـــة اجللـــوس مثـــل هـــذه اجللـــسة يف غـــري اجللـــسة العلميـــة, أمـــا اجللـــس
فأدهبـــا االنـــضامم والتجمـــع والتكتـــل لكـــي ال يكـــون املـــسلمون املجتمعـــون 
لطلب العلم بعيدين بأجسامهم بعضهم عن بعض; ألن الظاهر عنوان الباطن 

  .صكام جاء يف أحاديث كثرية عن النبي 
ـــــي تتعلـــــق بـــــأدب اجللـــــوس يف طلـــــب العلـــــم أن  مـــــن هـــــذه األحاديـــــث الت

النــاس متفــرقني حلقــات حلقــات, فقــال ًدخــل يومــا مــسجده فــرأى صالنبــي
متفرقني, واحلديث هذا يف صحيح مسلم, : أي» !ما يل أراكم عزين?«: هلم

نظر اجلالسني يف املسجد النبوي يومئـذ أال تتعـدد حلقـاهتم صفلفت النبي
  ..وأن يوحدوا احللقة العلمية وأن جيتمع بعضهم إىل بعض

تفرقـوا يف أجـسامهم بتجميـع النـاس وحـذرهم مـن أن يصلقد اهتم النبي
وأجــسادهم حتــى ولــو كــانوا يف العــراء أو الــصحراء, فقــد روى اإلمــام أمحــد 

كنــا إذا «: يف مــسنده مــن حــديث أيب ثعلبــة اخلــشني ريض اهللا تعــاىل عنــه قــال
إنام تفرقكم : ًتفرقنا يف الشعاب والوديان, فقال لنا يوماصسافرنا مع النبي

لميــة, وإنــام يف ســفرة يف الربيــة, ليــسوا يف جلــسة ع» هــذا مــن عمــل الــشيطان
ٌّكانوا يتفرقون كل ينتحي ناحية من أشجار ظليلة أو واد رطب أو نحـو ذلـك, 

إنـام تفـرقكم هـذا مـن عمـل «: فأنكر عليه الصالة والسالم ذلـك التفـرق وقـال
  .»الشيطان



@çbºfia@lbnØ 
 ٨٥ 

ًفكنا بعد ذلـك إذا نزلنـا واديـا اجتمعنـا, : قال أبو ثعلبة ريض اهللا تعاىل عنه
  . جلسنا عىل بساط لوسعناحتى لو

استجابوا هللا وللرسول حينام دعاهم, فكانوا ال يتفرقون يف منازهلم وهـم 
  .قوم سفر مسافرون, كانوا جيتمعون

يف جتميــــع النــــاس وأن ال يــــسمح هلــــم أن صمــــا الــــرس يف اهــــتامم النبــــي
  يتفرقوا يف أبداهنم حتى يف الصحراء ما هو الرس?

, ولكــن اإلشــارة يف كثــري مــن األحيــان ال ًســبق منــي آنفــا اإلشــارة إىل ذلــك
ًتغني عن رصيح العبارة, بل رصيح العبارة حتتـاج أحيانـا إىل البيـان والـرشح 

  .والتوضيح, فال بد يل من يشء من هذا
إن املــــسلمني إذا تفرقــــوا يف : ألن الظــــاهر عنــــوان البــــاطن, أي: ًقلــــت آنفــــا

م, وهــــذا مـــا كــــان ًظـــواهرهم كــــان ذلـــك ســــببا ومـــدعاة ألن يتفرقــــوا يف قلـــوهب
يــرصح بــه حيــنام كــان يقــوم إىل الــصالة وال يــدخل فيهــا إال بعــد أن صالنبــي

يأمر بتسوية الصفوف كام هـو معلـوم لـدى اجلميـع, ولكـن القليـل مـن النـاس 
يقــول للنــاس حيــنام يــأمرهم بتــسوية صًالــذين أوال يعلمــون مــاذا كــان النبــي

فوفكم أو ليخـالفن اهللا لتسون صـ«: الصفوف, كان يقول عليه الصالة السالم
  .»بني وجوهكم

العمليــة مــن ناحيــة صوهــذا احلــديث مــع األســف الــشديد مــن ســنة النبــي
والقوليــة مــن ناحيــة أخــرى; ذلــك ألنــه كــان يــسوي الــصفوف وحيــضهم عــىل 
االعتنــــاء بالتــــسوية, وحيــــذرهم مــــن املخالفــــة, وينبــــؤهم بــــأن هــــذه املخالفــــة 
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صــــفوفكم أو ليخــــالفن اهللا بــــني لتــــسون «ًتكــــون ســــببا للتفريــــق بــــني قلــــوهبم, 
  .»وجوهكم

نحـــن نـــرى اليـــوم أن أكثـــر أئمـــة املـــساجد ال أســـتثني مـــنهم أئمـــة املـــسجد 
ًاحلـــرام واملـــسجد النبـــوي فـــضال عـــن غريهـــا مـــن املـــساجد, كلهـــم قـــد أخلـــوا 
بـــاالهتامم بتـــسوية الـــصفوف وحتـــذير النـــاس مـــن املخالفـــة يف تـــسويتها, فـــال 

ًويلتفـت يمينـا ويـسارا وانتهـى . اسـتووا: تكاد تسمع منهم, أحسنهم من يقول ً
, أمـــا أصـــحابه اخللفـــاء الراشـــدين مـــن بعـــده فقـــد كـــانوا صاألمـــر, أمـــا النبـــي 

ًهيتمون اهتامما بالغا جدا جـدا, فـال يكـرب أحـدهم تكبـرية اإلحـرام إال بعـد أن  ً ً ً
يطمــــــــئن أن النــــــــاس اســــــــتجابوا لألمــــــــر بتــــــــسوية الــــــــصفوف مــــــــن جهــــــــة, وأن 

ن بعــده, كــانوا ال يكتفــون فقــط بكلمــة اســتووا, وكــذلك أصــحابه مــصالنبــي
اســـتووا, وال أن يقـــول فقـــط هلـــذا تقـــدم وهلـــذا تـــأخر, وإنـــام كـــان يقـــدم عليـــه 
السالم وأصحابه الكرام بني يدي ذلك املرغبات واملنشطات ألن يستجيب 
الناس لدعوة الرسـول عليـه الـسالم يف تـسوية الـصف باإلضـافة إىل احلـديث 

ســـــووا «: كـــــان يقـــــول عليـــــه الـــــصالة الـــــسالم» ..كملتـــــسون صـــــفوف«: الـــــسابق
مــن حــسن «: ويف روايــة» صــفوفكم; فــإن تــسوية الــصفوف مــن متــام الــصالة

  .روايتان صحيحتان. »الصالة
 باليشء يقتيض أن هذا اليشء واجب تطبيقه وتنفيذه; ألن اهللا صوأمره 

@ÉčİŽí@žåflß@ž†ÔÏ@flÞìŽŞŠÛa@@flÊbc@﴿:عــز وجــل قــال يف حقــه نبيــه عليــه الــسالم
fléÜÛa﴾)٨٠:النساء(.  
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‰fl̂﴿: وقـال žzflîÜÏ@@@@@@@@@@@@@@@ćlafl̂ flÇ@žáŽèfljîč–Ží@žëc@òfläžnčÏ@žáŽèfljîč–Žm@žæc@čêŠžßc@žåflÇ@flæìÐčÛbfl‚Ží@flåíč̂ Ûa@
ćáîčÛc﴾)٦٣:النور(.  

هلـــــذا ينبغـــــي االهـــــتامم بـــــأن يـــــستوي النـــــاس يف الـــــصالة وأن يتقـــــاربوا يف 
, ويف بعــض هــذا صمــر النبــي املجلــس العلمــي خــارج الــصالة اســتجابة أل

, وقـد ذكـر ألن إصالح الظواهر سبب رشعي يف إصـالح البـواطناألوامر تعليل ذلك; 
ًهـذا املعنـى أيـضا يف بعـض األحاديـث الـصحيحة التـي ال بـد أنكـم صالنبي

ًكثريا ما سمعتموها ولكني أعتقد أن القليل من العلامء من يذكركم باحلكمة 
ًليها يف احلديث الذي سمعتموه دائـام, أال وهـو التي جاء ذكرها أو اإلشارة إ

إن احلالل بني واحلرام بـني, وبيـنهام أمـور مـشتبهات ال يعلمهـن «: صقوله 
كثــري مــن النــاس, فمــن اتــق الــشبهات فقــد اســتربأ لدينــه وعرضــه, أال وإن لكــل 
ملك محى, أال وإن محى اهللا حمارمه, أال ومن حام حول احلمى يوشك أن 

 وإن يف اجلـسد مـضغة إذا صـلحت صـلح اجلـسد − هنا الـشاهد–يقع فيه, أال 
  .»كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

صــالح القلــب فيــه صــالح البــدن, وهــذه مــن أرسار الــرشيعة التــي نبــه : ًفــإذا
 يف هـــــــذا احلـــــــديث; ألنـــــــه يـــــــشري يف هـــــــذا احلـــــــديث ويف صعليهـــــــا النبـــــــي 

نــه أال وهــو القلــب, والقلــب األحاديــث األخــرى أن ظــاهر اجلــسد مــرتبط بباط
ًأيــضا مــرتبط بظــاهر البــدن, فكــأن هنــاك حركــة دائمــة مــستمرة تــشبه مــا كنــا وال 
نــــزال نــــسمعه, وأهنــــم حيــــاولون إىل اكتــــشاف مــــا يــــسمونه باحلركــــة الدائمــــة, 
احلركــــة الدائمــــة أوجــــدها اهللا تبــــارك وتعــــاىل يف هــــذا اإلنــــسان الــــذي صــــوره 
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لحت قلبك لـزم منـه صـالح بـدنك, إذا أص: وأحسن صوره, تلك احلركة هي
  .وإذا أصلحت جسدك لزم منه صالح قلبك

ال يقــــولن أحــــد كــــام نــــسمع ذلــــك يف كثــــري مــــن األحيــــان مــــن بعــــض : ًفــــإذا
الــشباب الــذين مل يربــوا تربيــة إســالمية, وأخلــوا بكثــري مــن األركــان الــرشعية 

 بـام يف العربة: يا أخي ملاذا ال تصيل? يقول لك: ًكالصالة مثال, إذا قيل هلم
ًالقلــب, كأنــه يقــول أو كأنــه يتــصور أنــه مــن املمكــن أن يكــون القلــب صــاحلا 
ًوصــحيحا وســليام أمــا اجلــسد فــال يتجــاوب مــع األحكــام الــرشعية, هــذا أمــر  ً

  .باطل متام البطالن
فـــال بـــد أن نالحـــظ هـــذه احلقيقـــة أال وهـــي ارتبـــاط الظـــاهر بالبـــاطن وأن صـــالح 

  .وأن فساد أحدمها ال يعني إال فساد اآلخرأحدمها ال يعني إال صالح اآلخر, 
يــــأمر النــــاس بــــأن جيتمعــــوا وأن صمــــن هنــــا نفهــــم ملــــاذا كــــان النبــــي: ًإذا

يتــــضاموا يف جملــــس العلــــم; ألن هــــذا التــــضامن الظــــاهري البــــدين يــــؤثر يف 
ًتــضامن القلــوب والتحابــب الــذي ال بــد أن يكــون متحققــا يف قلــب كــل مــسلم 

ن احلــض عــىل احلــب يف اهللا والتــزاور يف كــام جــاء يف كثــري مــن األحاديــث مــ
اهللا ممــــا معلــــوم لــــديكم, والقــــصد أننــــي أردت اإلشــــارة إىل هــــذه الــــسنة التــــي 
ينبغـــي عـــىل طـــالب العلـــم أال يكـــربوا احللقـــة العلميـــة وإنـــام أن يـــصغروا مـــا 
ًاستطاعوا إىل ذلك سـبيال, فيكـون بعـضهم قريبـا إىل بعـض, ويكونـوا مجيعـا  ً ً

الشخص الذي يتوىل تعليمهم وتوجيههم إىل ما ينفعهم ًقريبني أيضا من هذا 
  .يف دنياهم ويف آخرهتم

  ) ٠٠: ٠٠: ٤٨/ ٤٤٥" (اهلدى والنور"
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z٣٩x 

إن ارتباط إصالح الظاهر بصالح البـاطن وصـالح :  أقول يف الواقع:الشيخ
الباطن بصالح الظاهر هذه احلقيقة نفسية رشعيـة لإلسـالم الفـضل األول يف 

نها وبياهنا ثم تال اإلسالم ما يسمى اليوم بعلـم الـنفس عـىل عجـره الكشف ع
ًوبجــره, فقــد اســتطاعوا فعــال أن يكــشفوا بجهــودهم املتتابعــة واملتتاليــة شــيئا  ً
ًيسريا جدا من هذا املوضوع الـذي كـان اإلسـالم إليـه سـابقا كـل االجتهـادات  ً ً

حة, ومل تــرد وكــل الفلــسفات وال أقــول الــديانات; ألن هــذه ديانــات غــري واضــ
  .إلينا كاملة
ًهنــاك أحاديــث كثــرية وكثــرية جــدا تؤكــد هــذه الظــاهرة النفــسية مــن : فــأقول

االرتبــاط الوثيــق بــني القلــب والبــدن, بــني البــاطن والظــاهر, فمنهــا قولــه عليــه 
قـال : الصالة السالم يف حديث النعامن بن بشري ريض اهللا تعاىل عنهام, قـال

 واحلـــرام بـــني, وبيـــنهام أمـــور مـــشتبهات ال إن احلـــالل بـــني«: صرســـول اهللا 
يعلمهــن كثــري مــن النــاس, فمــن اتقــى الــشبهات فقــد اســتربأ لدينــه وعرضــه, أال 
وإن لكل ملك محى, أال وإن محى اهللا حمارمه, أال ومن حـام حـول احلمـى 
يوشك أن يقع فيه, أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صـلحت صـلح اجلـسد كلـه, 

  .» أال وهي القلبوإذا فسدت فسد اجلسد كله,
أال وإن يف اجلــسد مــضغة «: ًفهــذا احلــديث رصيــح جــدا يف شــطره األخــري

إذا صــــلحت صــــلح اجلــــسد كلــــه, وإذا فــــسدت فــــسد اجلــــسد كلــــه, أال وهــــي 
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ٍ, فــصالح اجلـسد إذا مــن الناحيـة النفــسية واملعنويـة كــاف مـن الناحيــة »القلـب ً
ًا, فـإذا صـلح القلـب ًاملادية الطبية, صالح البدن بصالح القلـب ظـاهرا وباطنـ

ًصـــلح اجلـــسد, واجلـــسد إذا صـــلح أيـــضا كـــان ذلـــك مـــدعاة لـــصالح القلـــب, 
: ًولذلك ففي احلديث تنبيه قوي جدا عىل أن املسلم ال ينبغي أن يغرت بقوله

أنا طويتي صحيحة وسـاملة ونيتـي طيبـة, لكـن عملـه لـيس كنيتـه التـي يزعمهـا 
أال «:  احلديث حينام يقـول يكذبه يف هذاصأهنا صاحلة وطيبة; ألن النبي 

وإن يف اجلــــسد مــــضغة إذا صــــلحت صــــلح اجلــــسد كلــــه, وإذا فــــسدت فــــسد 
ًإذا كان صاحلا كام يدعي بعض الناس يعني أن القلب » اجلسد كله, أال وهي القلب

  : عىل حسب قول من قالفال بد من أن ينضح صالحه عىل جسده وعىل ظاهره
  هلا ختفى عىل الناس تعلم وإن خا    ومهام تكن عند امرئ من خليقة

يؤكد هذا املعنى الذي أوضـحه هـذا احلـديث مـن ارتبـاط الظـاهر بالبـاطن 
كـــام جـــاء يف غـــري مـــا حـــديث صنـــصوص أخـــرى كثـــرية, مـــن ذلـــك أن النبـــي

صــحيح, كــان إذا قــام إىل الــصالة مل يكــرب إال بعــد أن يــأمر بتــسوية الــصفوف, 
القــداح, كالرمــاح, ويــؤخر املتقــدم ويقــدم املتــأخر حتــى يــسوي الــصفوف ك

لتـسون «: ًخط مستقيم جدا, ويقول هلم يف مجلة ما يقول يف بعـض األحيـان
, فهـــذا »بــني قلــوبكم«: ويف روايــة» صــفوفكم أو ليخــالفن اهللا بــني وجـــوهكم

ًنـــــص آخـــــر رصيـــــح ورصيـــــح جـــــدا; ألن االخـــــتالف اخـــــتالف املـــــسلمني يف 
  .نهمظواهرهم ومظاهرهم يؤدي إىل اختالفهم يف صدورهم ويف بواط

فجعـــــــــــــــل » لتـــــــــــــــسون صـــــــــــــــفوفكم أو ليخـــــــــــــــالفن اهللا بـــــــــــــــني وجـــــــــــــــوهكم«
ًاختالف املـسلمني يف تـسوية الـصف سـببا الخـتالفهم يف قلـوهبم, صالنبي
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ونحن نشاهد اليـوم إمهـال املـسلمني لتـسوية هـذه الـصفوف التـي لـو اقتـرصنا 
كـــان صيف إصـــدار احلكـــم عنهـــا, الكتفينـــا أن نقـــول إنـــه واجـــب; ألن النبـــي

ســـووا صـــفوفكم; فـــإن «: ًمـــا يقـــول كـــام أرشت إىل ذلـــك آنفـــايقـــول يف مجلـــة 
لـــو اقتـــرصنا عـــىل هـــذا احلـــديث لقلنـــا إن » تـــسوية الـــصفوف مـــن متـــام الـــصالة

املسلمني مقرصون يف القيام هبذا الواجـب, فكيـف ونحـن يف صـدد بيـان أن 
إخالهلـــم بالقيـــام هبـــذا الواجـــب الـــديني هـــو ســـبب رشعـــي لالخـــتالف الـــذي 

 جـزاء تقـصريهم يف تطبـيقهم ألمـر نبـيهم أن يـرضب عـىل جيعله اهللا عز وجل
ًقلوهبم وأن يوقع الفرقة واخلالف بينهم, فهذا أيضا حديث عظيم جدا حيث  ً
ربـــط صـــالح قلـــوب الـــذين يقفـــون يف الـــصف بإصـــالحهم للـــصفوف, وأن ال 

  .خيلوا يف تنظيمها ويف ترتيبها
اط البـاطن بالظـاهر ً ومما أيـضا يؤكـد هـذه القاعـدة النفـسية القلبيـة مـن ارتبـ

يف غري ما حديث صحيح ويف خمتلف أبـواب صوالظاهر بالباطن أن النبي
الرشيعة هنى عليـه الـصالة والـسالم املـسلمني أن يتـشبهوا بغـريهم, ذلـك ألن 
ًالتــشبه يوجــب ألفــة ويوجــب تقاربــا بــني املتــشبه وبــني املتــشبه بــه, وملــا كــان 

ًم فضال عن آخرهتم, كان بدهيا ًالكفار يعيشون حقا يف ضالل مبني يف دنياه ً
ًجدا أن الشارع احلكيم ينهى األمة أن تتشبه بيشء من عادات هؤالء الكفار; 
ألن ما هم عليه ضالل يف ضـالل, قلـت إن األحاديـث التـي وردت يف النهـي 
ًكثـــرية وكثـــرية جـــدا يف نحـــو أكثـــر مـــن أربعـــني حـــديثا, يف أبـــواب خمتلفـــة مـــن  ً

يف املظهــــــــــر, يف املــــــــــساكنة واملجامعــــــــــة أبــــــــــواب الــــــــــرشيعة يف امللــــــــــبس, 
واالخــــتالط, يف الــــصيام, يف الطعــــام, يف احلــــج, يف أبــــواب الــــرشيعة كلهــــا, 
جـاءت نــصوص تأمرنــا بمخالفــة املــرشكني, هــدهيم خــالف هــدي املــرشكني, 
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» مــــن جــــامع املــــرشك فهــــو مثلــــه«: قــــالصومــــن املهــــم مــــن ذلــــك أن النبــــي
: ى مــن خــالط املــرشك أياملجامعــة تعنــي مطلــق املخالطــة, مــن جــامع بمعنــ

من ساكنه وجاوره وقاربه يف مـسكنه وعـاش حياتـه معـه فهـو مثلـه, وتعلمـون 
هنا حتى ال يرد إشكال أن املثلية ال تقتيض وال تستلزم املشاهبة بالكلية من 
كــل اجلوانــب, كمثــل قولــه تبــارك وتعــاىل حيــنام حــذر املــسلمني مــن مــواالة 

يف هـذه : ﴾ أيìní@åßë@@@@@@áèäß@éãhÏ@áØäß@á@@@﴿: املرشكني قـال رب العـاملني
وهذا بحث آخر أن الكفر والرشك ينقسم إىل . ًفهو منهم عمال: املواالة, أي

ًعمــــال ولــــيس : قــــسمني, رشك عمــــيل ورشك اعتقــــادي, فهــــذا هــــو مــــنهم, أي
  .عقيدة

 قد هنى يف أكثر من حديث عن خمالطة املرشكني; ألن الظاهر صالنبي
ًمحه اهللا كالم مجيـل جـدا يقـول إن التـشابه يف يؤثر يف الباطن, والبن تيمية ر

ًالظواهر يوجد ارتباطا بني القلوب, يرضب بعض األمثلة أذكر بعضها, يقول 
ًالرجــل الغريــب يف بلــد مــا إذا وجــد فيــه غريبــا مثلــه مــال إليــه; ألن هنــاك : ًمــثال

ٍّجتانس بلدي فهو يميل إليه ويؤالفه أكثر من أولئك الغربـاء الـذين هـو يعـيش 
ًني ظهرانيهم, كذلك يرضب مثال آخر فيقول مثالب جندي يلبس ثياب اجلند : ً

ًفحيـــنام يـــرى شخـــصا آخـــر يلـــبس نفـــس اللبـــاس أيـــضا يميـــل إليـــه ويـــركن إليـــه  ً
  .إن الطيور عىل أشكاهلا تقع: ويتآنس معه من باب

ًفــإذا رأيــت مــسلام يتــشبه بالكــافر, خيــالط كــافرا, معنــى ذلــك أنــه وجــدت  ً
يـــــــه بينـــــــه وبـــــــني ذاك الكـــــــافر أو املـــــــرشك, لـــــــذلك حـــــــذر هنـــــــاك جمانـــــــسة قلب

املسلم من خمالطة املرشك, ومن مساكنته أشد التحذير, فقال يف صالنبي
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أنـا بـريء مـن «: حديث آخر غري احلـديث الـسابق, قـال عليـه الـصالة والـسالم
  .)١(»كل مسلم أقام بني ظهراين املرشكني

ابعـد :  يعنـي)٢(»نارمهـااملسلم واملرشك ال تـرتاءى «: قال يف حديث ثالث
ًعــن جمــاورة املــرشك بعيــدا بعيــدا عــىل عــادهتم القديمــة أهنــم كــانوا يوقــدون  ً
ًالنـــريان أمـــام اخليـــام, فينبغـــي أن يكـــون املـــسلم يف خيمتـــه بعيـــدا عـــن خيمـــة 
املــــرشك, بحيــــث أهنــــام إذا أوقــــدا النــــريان ال تظهــــر نــــار هــــذا هلــــذا والعكــــس 

  .بالعكس
الة والـــسالم عـــىل قلـــب املـــسلم أن يتـــأثر كـــل هـــذا حمافظـــة منـــه عليـــه الـــص

هبـــدي املـــرشك وعاداتـــه وتقاليـــده وأخالقـــه, وهـــذا معنـــاه يؤكـــد قاعـــدة, هـــذه 
القاعــدة هــي أن البيئــة تــؤثر, البيئــة املوبــوءة بــاألجواء املاديــة حقيقــة طبيــة ال 
ًيــــشك فيهــــا األطبــــاء ســــواء كــــانوا مــــسلمني أو كــــافرين, أمــــا املــــسلمني فــــأوال 

 بتجربتهم, أن البيئة تؤثر من الناحية املادية يؤيدها األحاديـث ًبدينهم, وثانيا
إذا وقــع الطــاعون يف أرض وأنــتم فيهــا فــال «: ًالنبويــة, حــديث الطــاعون مــثال

هــذا » خترجــوا منهــا, وإذا وقــع الطــاعون بــأرض لــستم فــيهم فــال تــدخلوا إليهــا
احلــــديث مــــن أحاديــــث أخــــرى يؤكــــد احلقيقــــة الطيبــــة التــــي تــــسمى بــــاحلجر 

ًلصحي, وأن البيئة تؤثر باألصحاء إذا كانت موبوءة, كذلك األمـر متامـا مـن ا
ًالناحيـة األخالقيـة واإليامنيـة, مـن أجـل ذلـك قـال عليـه الـسالم مـا ذكرنـاه آنفـا 
ًمن األحاديث ثم حكى لنا عليه الصالة والسالم حديثا فيه عن حادثة وقعت 

                                                 
 ).٢٢٦٤رقم٢/٣٠٣( املعجم الكبري )١(
 ).٦/٣٥٦( الصحيحة )٢(
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ءة باألخالق السيئة أهنا فيمن مىض ممن قبلنا أوضح لنا تأثري األرض املوبو
كــان فــيمن قــبلكم : ًأيــضا تــؤثر يف الــساكنني فيهــا, فقــال عليــه الــصالة والــسالم

ًرجــــل قتــــل تــــسعة وتــــسعني نفــــسا, ثــــم أراد أن يتــــوب, فــــسأل عــــن أعلــــم أهــــل 
مل يـــدل حلكمـــة أرادهـــا اهللا عـــىل مـــا ســـأل, : األرض فـــدل عـــىل راهـــب, يعنـــي

حـسب مـا دل ذهـب إليـه, فقـال عىل عامل, وإنـام دل عـىل عابـد جاهـل وعـىل 
قتلـت : ًأنا قتلـت تـسعة وتـسعني نفـسا, فهـل يل مـن توبـة, فقـال لـه اجلاهـل: له

فقتلـه وأكمـل بـه عــدد . ًتـسعة وتـسعني نفـسا وتـسأل هـل لـك توبــة, ال توبـة لـك
ًاملائة, ويبدو من سـياق القـصة أن الرجـل كـان خملـصا يف توبتـه أو يف رغبتـه 

إين : ً فسأل أيضا عن عامل فـدل عليـه فأتـاه, فقـاليف التوبة, لكن يريد الطريق
نعــم, ومــن حيــول بينــك : قتلــت مائــة نفــس بغــري حــق, فهــل يل مــن توبــة? قــال

 بــأرض ســوء فــاخرج منهــا, واذهــب إىل − هنــا الــشاهد–وبــني التوبــة, ولكنــك 
القريـــة الفالنيـــة الـــصالح أهلهـــا, فخـــرج الرجـــل مـــن القريـــة الظـــامل أهلهـــا إىل 

لهـــا, ويف الطريـــق جـــاءه األجـــل فتنازعتـــه مالئكـــة الرمحـــة القريـــة الـــصالح أه
ًومالئكة العذاب, فأرسل اهللا إليهم رسوال حيكمونه بينهم, فقال انظروا إىل 
أي القريتني هو أقرب فأحلقوه بأهلها, فكان أقرب إىل القريـة الـصالح أهلهـا 

  .)١(فتولت موته مالئكة الرمحة
  .وللحديث بقية

ً أقـــول أنـــه ال خيفـــى عـــىل احلـــارضين مجيعـــا ومـــن متـــام احلـــديث الـــسابق
احلقيقة التي تضمنتها تلك النصوص الرشعية من حيث أن البيئة هلا تأثريها, 

                                                 
 ).٧١٨٤رقم( مسلم )١(
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ًإن صاحلة فصالحا, وإن طاحلة فطالحا, ولذلك نرى الشباب املسلم الذي  ً
يعــيش برهــة مــن الــزمن يف بــالد الكفــر والفــسق والفجــور ســواء مــا كــان منهــا 

ًيعـــودون إىل بـــالد اإلســـالم ومجـــاهريهم حيملـــون تعظـــيام أوروبـــا أو أمريكـــا 
ًألولئك الكفار وعاطفة مائلـة إلـيهم وتقـديرا ومتجيـدا, حتـى إن الكثـري مـنهم  ً
لنـــسمع بأنـــه يكـــاد يتـــربأ مـــن اإلســـالم ومـــن املـــسلمني, ألنـــه فـــتن بحـــضارهتم 
أثر النـــاس بالبيئـــات هـــذه قـــضية ال حتتـــاج إىل بحـــث طويـــل, فـــإن ُاملاديـــة, فت ُّ ََ ـــ َ 

الواقــع يؤيــد ذلــك باإلضــافة إىل أن الــرشع قــد أكــد ذلــك بــام تقــدم مــن األدلــة 
  .الرشعية

إن أنسى فلن أنسى, القصة التالية التـي وقعـت يل ثـم أتيحـت :  وكام يقال
يل أن أسـافر ســفرة إىل بــالد أوروبــا يف سـبيل االتــصال باجلاليــات اإلســالمية 

د تبعـد عـن لنـدن نحـو مائـة هناك وخاصـة يف بريطانيـا, فانتهـت رحلتـي إىل بلـ
ًوعرشين كيلو مرت, نسيت اسمها, قيل يل بأن هناك داعية مسلام طيبا صاحلا  ً ً
فذهبت إليه والوقت رمـضان, فلـام جلـسنا عـىل مائـدة اإلفطـار جلـسنا جلـسة 
رشعية عىل األرض, هو رجل باكستاين أو هندي لست أذكر, منظره ملتحي 

 عــىل ذلــك اجلرافيــت, أنــا احلقيقــة لكــن البــس اجلاكيــت والبنطلــون وزيــادة
ــــه وبمنطقــــه وإىل حــــد كبــــري بفهمــــه اإلســــالم, لكــــن مــــا  رسرت بــــسمته وهبدي
أعجبنــي مظهـــره الــال إســـالمي, ونحـــن عــىل مائـــدة اإلفطـــار تكلمــت عـــىل مـــا 
يـــشبه املوضـــوع الـــسابق فـــيام يتعلـــق خاصـــة بنهـــي الـــشارع عـــن تـــشبه املـــسلم 

 أنواع; أسوأها ما يفعل ملجرد بالكافر وفصلت بيشء من التفصيل أن التشبه
التـــشبه بالكفـــار ولـــيس فيـــه فائـــدة للمتـــشبه, ورضبـــت عـــىل ذلـــك اجلرافيـــت, 
ًالعقـــدة هـــذه, ومـــن طيـــب الرجـــل أنـــه اســـتجاب فـــورا, ففـــك العقـــدة ورماهـــا 
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ًأرضـــا, فـــرسرت جـــدا هلـــذه االســـتجابة الـــرسيعة, لكـــن رسعـــان مـــا أزعجنـــي  ً
نـا يف بريطانيـا والربيطـانيون نحـن نعـيش ه: باعتـذاره عـن وضـعه لعقدتـه, قـال

ينظــرون إلخواننــا الفلــسطينيني نظــرة خاصــة, ومــن عــادة الفلــسطينيني أهنــم ال 
يضعون هذه اجلرافيـت ويفكـون زر القمـيص ويبقـى الـصدر مبـني مـن أعـىل, 
فهـــم ينقمــــون عــــىل الفلــــسطينيني, ولـــذلك فهــــو لكــــي ال يتــــشبه بالفلــــسطينيني 

ع هـذه العقـدة, فقلـت لـه سـاحمك اهللا الذين يمقتـون مـن قبـل الربيطـانيني وضـ
ليتــك ســكت عــن هــذا التعليــل; ألن هــذا التعليــل أقــبح مــن الفعــل, يعنــي أنــت 
هتــتم بنظــرة األوروبيــني الكفــار الربيطــانيني إلخواننــا الفلــسطينيني املــسلمني 

مع إخواننا الفلسطينيني, فأنـت هتـتم ... نظرة حتقري ملا بينهم من عداء للحق
ر ولـــذلك ال تريـــد أن ينظـــروا إليـــك نظـــرهتم إىل إخوانـــك بـــرأي هـــؤالء الكفـــا

املــسلمني, هــذا أكــرب دليــل عــىل أن البيئــة تــؤثر يف الــساكنني فيهــا والعايــشني 
عـــن معـــارشة الكفـــار; ألن ظـــاهرهم يـــؤثر يف صمعهـــا; لـــذلك هنـــى الرســـول

  .باطن املسلمني, ويؤثر يف أخالقهم ويف مفاهيمهم
  ... كذلك السفر:مداخلة
 كـــان الـــسفر أليـــام حمـــدودة ولغايـــة مـــرشوعة, فـــال أرى يف ذلـــك  إذا:الـــشيخ

, ومـن بـاب أن )١١:األنعـام (﴾ž‰þa@¿@aëŽč@žÝÓ@﴿: ًمانعا من باب قوله تعـاىل
املـــسلمني كـــانوا يـــسافرون يف عهـــد الرســـول عليـــه الـــصالة الـــسالم إىل بـــالد 

ًالكفـــار واملـــرشكني, وكـــان ذلـــك أمـــرا معهـــودا ومقـــررا, وحـــسبكم يف  ً ذلـــك ً
ًدلــيال قــصة معــاذ بــن جبــل ريض اهللا تعــاىل عنــه ملــا غــاب عــن الرســول عليــه 

هم أن يسجد له, فنهاه ص  السالم مدة, ثم ملا رجع ووقع برصه عىل النبي 
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إين ســـافرت إىل الـــشام فرأيـــت ! يـــا رســـول اهللا: عليـــه الـــصالة والـــسالم, فقـــال
جود منهم, النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانيهم, فرأيتك أنت أحق بالس

ًلــو كنــت آمــرا أحــدا أن «: فقــال عليــه الــصالة والــسالم يف احلــديث املعــروف ً
يــسجد ألحــد ألمــرت الزوجــة أن تــسجد لزوجهــا لعظــم حقــه عليهــا, لكــن ال 

  .كام يف بعض الروايات» يصلح السجود إال هللا
: متــاجرة املــسلمني حتــى بعــد عهــد اجلاهليــة التــي امــتن اهللا علــيهم يف آيــة

﴿čÛčÒýíh@“žíflŠÓ@@@L@@@čÑžîŞ–Ûaflë@čõbflnğ’Ûa@òÜžy‰@žáèčÏýíg@@L@@@@@čožîfljÛa@afl̂ flç@Şlfl‰@aëŽ†ŽjžÈflîÜÏ@@L@@ðč̂ Ûa
@@@@@@@đÒžìfl@žåčß@žáŽèfläflßeflë@ÊìŽu@žåčß@žáŽèflàflÈc﴾) اسـتمرارهم عـىل املتـاجرة )٤:١قـريش ,

وإقرار الـشارع احلكـيم هلـم جييـز لنـا أن نقـول بجـواز الـسفر إىل بـالد الكفـر, 
ن لــيس لالســتيطان فــيهم, وإنــام لقــضاء مــصالح ثــم الرجــوع, ولكنــي مــع لكــ

ًذلــــك نظــــرا لفــــساد املجتمعــــني املجتمــــع املــــسلم اليــــوم بالنــــسبة للمجتمــــع 
املــــــسلم األول وفــــــساد املجتمــــــع الكــــــافر مــــــن الناحيــــــة األخالقيــــــة والفــــــسق 
والفجـــور, بالنـــسبة للمجتمـــع الكـــافر األول لـــذلك أنـــا أرى أن الـــذي يريـــد أن 

ًر هــــذا الــــسفر الــــذي قررنــــا جــــوازه ال بــــد أن يكــــون حمــــصنا وحمــــصنا, يــــساف ً
ًحمصنا أخالقيا وحمصنا نفسه غريه بالزواج, حتى ال يفتتن يف ذات نفسه ً ً.  

ًهذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال, وبذلك ينتهي املوضوع الـسابق ذكـره 
ًارتبـاط الظـاهر بالبـاطن صـالحا وطالحـا, ومنـه نتو: الذي كان موضوعه صـل ً

إىل التنبيه إىل أمر يقع فيه بعض الشباب البعيد كل البعد عـن اإلسـالم حيـنام 
نــراه ال يــصيل وال يــصوم وال يــأيت بــيشء مــن األركــان اإلســالمية, فــإذا ذكــر 
بذلك قال يا أخي العربة ليس بالصالة, وإنام العربة بام يف القلب, وقد يورد 
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الـــرشك بـــاهللا واإلرضار : قـــرهباماثنـــان ال ت: ًهبـــذه املناســـبة حـــديثا ال أصـــل لـــه
بالنــاس, هــذا هــو, فهــو يقــول لــك أنــا معــاملتي مــع النــاس ال أغــش وال أرسق 

لكــن .. انظــر الرجــل الفــالين ال يــصيل إال بالــصف األول, وحليتــه كــذا.. وال
إىل آخــره, فهــذا عــذر أقــبح مــن ذنــب; ألننــا نقــول ملثــل ... غــشاش, لكــن كــذا

يل ولكـن يغـش, فأنـت خـذ خـريه ودع رشه, ًهذا املنحرف, إذا كان فالنا يـص
وخــذ خــريه وهــو يــصيل فالــصالة خــري, هــو يغــش وأنــت ال تغــش, فظــل عــىل 
أمانتـــك للنـــاس, وعـــدم غـــشك, لكـــن ال تـــنس حـــق اهللا وعليـــك أن تعبـــده وأن 

  .إىل آخره.. ختضع له يف كل يوم مخس مرات
  ). ٠٠: ٠٠: ٤٥/ ٦٢٥" (اهلدى والنور" 
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z٤٠x 
 :]قال اإلمام[

ًإن هناك ارتباطا بني الظاهر والباطن, وأنه إذا صلح الظاهر صلح البـاطن, وإذا صـلح البـاطن 
 .ًصلح الظاهر, فبينهام ترابط عجيب, عجيب جدا, نعم

ولــذلك فإصــالح الظــواهر مــن إصــالح البــواطن, إصــالح الظــواهر, وهلــذا 
جتـــد أن هـــدي املـــرشكني كـــام جـــاء يف بعـــض األحاديـــث خيتلـــف عـــن هـــدي 

منني مــنطلقهم يف حيــاهتم, يف جمالــسهم يف دخــوهلم يف خــروجهم يف املــؤ
حتيـة بعـضهم لـبعض باالنحنـاء, أو : لقائهم بعضهم لبعض حسبكم من ذلـك

برفـع القبعــة, ونحـو ذلــك مـن التكلفــات التـي قامــت عليهـا حيــاة األعـاجم مــن 
د قبل, فهذه كلمة األعاجم التي إذا أطلقت يراد هبا غري املسلمني, كام أن عن

األعــاجم املــسلمني اســتعامل معــاكس لــه, إذا أطلــق عنــدهم العــرب فــاملراد 
املــــسلمون خــــالف العــــرب الــــذين يزعمــــون أهنــــم يــــدعون إىل القوميــــة : هبــــم

  .ًالعربية, اهللا أكرب, مفارقات عجيبة جدا
األعاجم إذا قالوا فالن عريب يعني مـسلم عـريب, أمـا العـرب إذا قـال فـالن 

ّوال هيودي وال ال ديني عرب وانتهى األمرًعريب سواء كان نرصاين  ّ.  
ًفاألعــاجم كــانوا مــن قبــل يطلــق عــىل مــن لــيس مــسلام, ولــذلك قــال عليــه 

صـىل ذات يـوم بأصـحابه صـالة الظهـر, صالسالم يف احلديث الذي فيه أنـه
ًوهـــو جـــالس, فقــــام مـــع أصـــحابه مــــن خلفـــه قيامـــا فأشــــار إلـــيهم أن اجلــــسوا, 
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ً أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظامئها يقومـون إن كدتم«: فجلسوا ملا سلم قال
عــىل رؤوســهم وهــم جالــسون, إنــام جعــل اإلمــام ليــؤتم بــه فــإذا كــرب فكــربوا, 
ًوإذا ركع فاركعوا, وإذا سجد فاسـجدوا, وإذا صـىل قـائام فـصلوا قيامـا, وإذا  ً

ًصىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعني ً«.  
 أنـــه جيـــب باملـــسلمني مـــن حيـــثصففـــي هـــذا احلـــديث اهـــتامم الرســـول

عليهم أن حيافظوا عىل شخصيتهم املسلمة, وأن يتميزوا فيها عن األعـاجم 
ًالكفـــار حتـــى يف الــــصالة, حتـــى لـــو أدى هبــــم ذلـــك إىل أن يرتكـــوا ركنــــا : أي

الصالة فإلبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليهـا : األصل فيه أنه ركن أي
اجلسوا, : ام, قال هلماألعاجم من حيث أهنم يقومون عىل رؤوسهم وهم قي

ًمع أننا نعلم مجيعا ال فـرق بـني عـامل وغـري عـامل, ومثقـف وغـري مثقـف الفـرق 
اجلوهري بني ظاهرة األعاجم الذين يقومون عىل رؤوس ملوكهم, وظـاهرة 
قيام أصحاب الرسول خلف الرسول يف الصالة حيـث أهنـم قـاموا هللا قـانتني, 

ًمــا جلــس متكــربا صيــث إن النبــيَّإنــام يقــصدون بقيــامهم رب العــاملني, وح
ًمتعجرفــــا عــــىل القــــائمني خلفــــه, وإنــــام جلــــس مــــضطرا مــــع هــــاتني الفــــارقتني  ً
الكبريتـــني بـــني ظـــاهرة املـــسلمني خلـــف الرســـول, وظـــاهرة األعـــاجم خلـــف 

ال تتشبهوا يف الصالة ال تقوموا خلفي اجلسوا, وإذا «: ملوكهم مع ذلك قال
ًصىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعني ً«)١(.  

                                                 
 ).٩٥٣رقم(ومسلم ) ٦٥٦رقم( البخاري )١(
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أنـه الكنبايـات : أن حياتنـا وجمالـسنا كلهـا بحاجـة إىل تطبيـق, منهـا: الواقع
هـــــذه الكـــــرايس صـــــنعت هلـــــم, ونحـــــن قلـــــدناهم حيـــــث أن أحـــــدهم جيلـــــس 

  .كاإلمرباطور يعني يرى حاله مستكرب
  . ألن رتبته أحسن منهم:مداخلة
  . نعم:الشيخ

  ) ٠٠: ٥٢: ٠٨/ ٦٢٦" (اهلدى والنور "
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z٤١x 
 :]صهللا قال رسول ا[
  .»أقيموا صفوفكم وتراصوا, فإين أراكم من وراء ظهري«
 ]:صوقال [
  .»أقيموا صفوفكم ثالثا, واهللا لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بني قلوبكم«
 :]قال اإلمام[

 يف احلـــديثني دليـــل واضـــح عـــىل أمـــر ال يعلمـــه كثـــري مـــن النـــاس, وإن كـــان
ؤثر يف فــساد البــاطن,  يف علــم الــنفس, وهــو أن فــساد الظــاهر يــًصــار معروفــا

  .والعكس بالعكس
  ).٧٤، ٧١، ١/١/٧٠"(الصحيحة"
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z٤٢x 
 ]:قال اإلمام[

كلمـة وجيـزة حـول أدب مـن آداب املجـالس التـي أمهلهـا اليـوم ) سألقي (
ًخاصــــة النــــاس فــــضال عــــن عــــامتهم, مــــن هــــذه اآلداب هــــو التجمــــع والتكتــــل 

ِحكم الــرشيعة يف كثــري والتقــارب يف املجلــس وعــدم التباعــد فيــه, وهــذا مــن  ــ َ ِ
مــــــن أحكامهــــــا الظــــــاهرة, والتــــــي جــــــاء التــــــرصيح هبــــــا يف بعــــــض األحاديــــــث 
: ًالـصحيحة, فهنـاك مــثال يف صـحيح مـسلم حــديث جـابر بـن ســمرة فـيام أذكــر

: ًدخل املسجد يوما فرآهم متفرقني حلقات حلقـات, فقـال هلـمصأن النبي
  .متفرقني:  أي;»ما يل أراكم عزين«

 بالسند القوي عن "املسند"يرويه اإلمام أمحد يف كتابه  وأهم من هذا ما 
, ونزلنــا صكنــا إذا ســافرنا مــع النبــي : أيب ثعلبــة اخلــشني ريض اهللا عنــه قــال

ًتفرقنــا يف الــشعاب والوديــان, فــسافرنا يومــا ونزلنــا كــام كنــا ننــزل, فقــال هلــم 
ن إن تفــرقكم يف هــذه الــشعاب والوديــان إنــام هــو مــ«: عليــه الــصالة والــسالم

فكنـــا بعـــد ذلـــك إذا نزلنـــا يف مكـــان اجتمعنـــا, حتـــى لـــو : قـــال» عمـــل الـــشيطان
َجلــسنا عــىل بــساط لوسعنا, فــام رأيكــم وأنــتم جالــسني هنــا يف ســطح ممهــد  َ ــَ ِ َ
مــسهل, فهــذا التفــرق لــيس مــن ســنة اإلســالم, ولــذلك فكلــام تــضامت احللقــة 

هلـون كلام كانـت مـشمولة برمحـة اهللا عـز وجـل وفـضله, وكثـري مـن النـاس جي
ًأن هناك ارتباطا ًوثيقا جدا بني ظـاهر اإلنـسان وباطنـه, وهـذا االرتبـاط الوثيـق  ً



@çbºfia@lbnØ 
 ١٠٤ 

يف الداللــــة عليهــــا, ولعلكــــم صًممــــا تــــوافرت كثــــريا مــــن أحاديــــث الرســــول
, »الظــاهر عنــوان البــاطن«: تعلمــون العبــارة التــي ذكــرت يف كثــري مــن الكتــب

  :ًوهذا الذي أشار إليه الشاعر قديام حني قال
  وإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم  كن عند امرئ من خليقةومهام ت

عنايـة  ص فالبد ما أن يكون هناك ارتباط بني الظاهر وبني الباطن, لذلك عنـي رسـول اهللا
ً, فـضال عــن بــاطنهم, فهــو عليـه الــسالم كــام جــاء بالغـة يف إصــالح ظــواهر املــسلمني

ًهر معـــا, بإصـــالح القلـــوب والبـــواطن كـــذلك جـــاء إلصـــالح األجـــساد والظـــوا
العربة بام يف البـاطن, نعـم العـربة : فليس األمر فقط كام يقول كثري من الناس

بــام يف البــاطن, لكــن ذلــك ال يــستلزم عــدم العنايــة بالظــاهر, وهلــذا قــال عليــه 
الـــــصالة والــــــسالم حيــــــنام رأى ذلــــــك الرجــــــل أو ســــــمع ذلــــــك الرجــــــل يقــــــول 

ع كتابـــه, قـــام ذلـــك والرســـول عليـــه الـــسالم يعـــظ النـــاس عـــىل طاعـــة اهللا واتبـــا
, فغــضب عليــه الـــسالم »مـــا شــاء اهللا وشــئت يــا رســـول اهللا«: الرجــل ليقــول لــه

ًغضبا شديدا, وقال , هذا لفظ ظاهر ظهر مـن لـسان )١(»قل ما شاء اهللا وحده«: ً
ًذلك الصحايب خطأ منه, لكن هذا الظاهر خالف باطنه يقينا; ألن باطنه كـان  ً

ولكنـــه ملـــا أخطـــأ يف اللفـــظ مل يـــسكت , صًعـــامرا بـــاإليامن بـــاهللا ورســـوله 
  .قل ما شاء اهللا وحده: الرسول عليه السالم عنه, بل أصلح له عبارته وقال له

ًيعلم يقينا أن هـذا الرجـل مـا قـصد مـا دل عليـه لفظـه, لفظـه صفرسول اهللا
ًدل عىل أنه جعل الرسول رشيكـا مـع اهللا يف إرادتـه تبـارك وتعـاىل, لكـن هـذا 

يئة اهللا تبــارك وتعــاىل قبــل كــل يشء وفــوق كــل يشء; الــصحايب يعلــم أن مــش
                                                 

 ).١/٢١٣رقم( الصحيحة )١(
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şlfl‰@ŽéÜÛa@flõbfl’flí@žæc@bÛg@flæëŽõbfl’flm@bflßflë@@@@@﴿: ألنـــه يقـــرأ يف القـــرآن الكـــريم
@fĺ čàÛbflÈÛa﴾)وال أحـد يظـن أن ذلـك الـصحايب جيهـل هـذه احلقيقـة, )٢٩:التكوير ,

َّـــلكـــن أخطـــأه لـــسانه, لكـــن الرســـول عليـــه الـــسالم أصـــلحه إيـــاه, ودل ُه عـــىل مـــا َ
مــا شــاء اهللا ثــم «: , ويف روايــة أخــرى»مــا شــاء اهللا وحــده: قــل«: يقــول, قــال لــه

  .»شئت
ُواألحاديث يف هذا الصدد كثرية, ولست اآلن يف صدد بياهنا; ألهنا كلمة 
حـــول التجمـــع يف املجلـــس, وعـــدم التفـــرق فيـــه, ولكنـــي قبـــل أن أهنيهـــا أرى 

ر بحـــديث آخـــر فقـــط; ملـــ ـــنفـــيس مـــضطرا أن أذك ِّ ا فيـــه مـــن الروعـــة يف اهـــتامم ً
أال : الرسول صلوات اهللا وسـالمه عليـه يف إصـالح تعـابري النـاس وظـواهرهم

 ما معنى )١(»خبثت نفيس, ولكن لقست: ال يقولون أحدكم«: صوهو قوله 
خبثــت, لكــن كلمــة : يــساوي خبثــت, لقــصت لغــة بمعنــى: لقــست? يف اللغــة

م أن يــتلفظ هبــا املــسلم حيــنام اخلبيثــة خبيثــة, فــام أرادهــا الرســول عليــه الــسال
, جيــد يف نفــسه يشء مــن هــذه اخلباثــة, وإنــام عــدل بــه عنهــا إىل لفظــة لقــست

وهذه اللفظة بطبيعة احلال وأنتم عرب ما تعرفوهنا, لكـن سـيد العـرب والعجـم هـو 
  .»خبثت نفيس, ولكن لقست: ال يقولون أحدكم«: علمكموها, وقال

سلم, فــام بالــك يف التــأدب مــع اهللا هــذا يف تــأدب املــسلم مــع نفــسه ألنــه مــ
ومــع نبيــه عليــه الــصالة والــسالم, فبــاألحرى أن يتــأدب املــسلم مــع اهللا ثــم مــع 

  ., فال يأيت بعبارة قد متس مقام النبوة أو مقامة الرسالةصرسوله 
  ) ٠٠: ٥١: ١/٢٨" (اهلدى والنور " 

                                                 
 ).٦٠١٥(ومسلم ) ٤٧١٤رقم( البخاري )١(
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z٤٣x 
 ]:قال اإلمام[

ت فقــط إلصــالح القلــوب هــو جــاء مل يــأ,خــري الــدنيا واآلخــرةص ]نبينــا[
إلصــــالح القلــــوب وال شــــك كــــام قــــال عليــــه الــــصالة والــــسالم يف احلــــديث 

 إىل آخــره يف األخــري »...إن احلــالل بــني واحلــرام بــني«املعــروف الــذي أولــه 
 وإذا فــسدت ,أال أن يف اجلــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح اجلــسد كلــه« :قــال

 جاء إلصالح ص أن النبي  ال شك: أقول,»فسد اجلسد كله أال وهي القلب
 ,ًمل يــأت فقــط إلصــالح القلــوب بــل وإلصــالح الظــاهر أيــضا  ولكنــه,القلــوب

 يف ذلـــك يقـــول العلـــامء الظـــاهر ,بـــواطنال عـــن ئذلـــك ألن هـــذه الظـــواهر تنبـــ
يــربط فيــه العمــل يف احلــديث اآلخــر الــذي ص ويقــول الرســول ,عنــوان البــاطن
 صقلوب إال اهللا عز وجل فيقول  وهو باطن ال يعلم ما يف الوهو ظاهر بالقلب

 وال , وال إىل أمـوالكم,إن اهللا ال ينظـر إىل صـوركم« :ًتعبريا عن هذه احلقيقة
ينظــــر إىل قلــــوبكم « ,» ولكــــن ينظــــر إىل قلــــوبكم وأعاملكــــم,إىل أجــــسادكم

 وهبذه املناسبة أقول من اخلطـأ الـشائع والفـاحش أن يقـال يف ,)١(»وأعاملكم
 العربة بام يف , هذا كالم ناقص, ال; بام يف القلببعض املناسبات إن العربة

أال « : ذكـــر يف احلـــديث الـــسابقص ذلـــك ألن النبـــي ,القلـــب ومـــا يف العمـــل
 وإذا فــــسدت فــــسد ,وإن يف اجلــــسد مــــضغة إذا صــــلحت صــــلح اجلــــسد كلــــه
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 إلصـالح القلـوب ص ولذلك كام جاء النبـي ,» أال وهي القلب,اجلسد كله
وممــــا ال شــــك فيــــه أنــــه يــــدخل يف األعــــامل  ,ًجــــاء أيــــضا إلصــــالح األعــــامل

 ,ًجاء إلصالح القلوب واألعامل أيضا بـدليل تلـك النـصوص ص] انقطاع[
 فينبغــي ;كــذلك وال شــك وال ريــب أن األقــوال مــن مجلــة األعــامل وإذا األمــر

 وكـام أنـه ال جيـوز ملـسلم أن ,أن تكون أقوالنا يف حـد ذاهتـا صـاحلة كالعمـل
العمــل خمــالف للــرشع فريقعونــه بحجــة أن نيتــه يــأيت بعمــل ثــم يظهــر أن هــذا 

 إذا : أي; ذلــك ألنــه ال يــشفع للعمــل الطــالح النيــة الــصاحلة; هــذا ترقيــع,طيبــة
 للــرشع وكانــت النيــة صــاحلة هــذه النيــة الــصاحلة ال تقلــب ًاكــان العمــل خمالفــ

 كــام أنــه عــىل العكــس مــن ,العمــل الطــالح املخــالف للــرشع إىل عمــل صــالح
ًان العمل صاحلا وكانت النية فاسدة فهذا العمـل الـصالح ال  لو ك,ًذلك متاما

إنـام «:يقلب النيـة الفاسـدة فيجعلهـا صـاحلة وهلـذا قـال عليـه الـصالة والـسالم
ــــوى ــــه إىل اهللا,األعــــامل بالنيــــات وإنــــام لكــــل امــــرئ مــــا ن   فمــــن كانــــت هجرت

  فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امـرأةورسوله
 املقصود يف اهلجـرة هنـا هـو اجلهـاد يف )١(»ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

 جهـــاده يف : أي»فمـــن كانـــت هجرتـــه« :ســـبيل فيقـــول عليـــه الـــصالة والـــسالم
 ومــن كانــت هجرتــه أي جهــاده يف أمــر مــادي ,ســبيل اهللا فهــو العمــل الــصالح
ربط بـــني  هكـــذا الـــرشع يـــ,ًذ عملـــه يـــصبح فاســـدائـــكـــامرأة يـــصيبها أو دنيـــا فحين

ًحـدمها ال يكـون مـصلحا أوجوب صالح العمل مع صـالح النيـة وأن صـالح 
 وعىل هـذا إذا كـان ال بـد مـن أن ,ًملا فسد من اآلخر والعكس متاما بالعكس

                                                 
 ).٥٠٣٦رقم(ومسلم ) ١رقم( البخاري )١(
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 وكانت األقوال هي مـن األعـامل فـال ,ًيكون العمل صاحلا مع صالح القلب
لقــصد الــصالح  فوجــود النيــة أو ا,بــد مــن أن تكــون األقــوال صــاحلة كــاألعامل
 كذلك وجود النية الصاحلة ال ًا,كام ذكرنا آنفا ال جيعل العمل الفاسد صاحل

 وعنــدنا نــصوص وأحاديــث ,ًجيعــل القــول الفاســد املخــالف للــرشع صــاحلا
 كــام اهــتم , بإصــالح األلفــاظص يــتجىل فيهــا اهتاممــه صكثــرية عــن النبــي 

ا مبدأ عـام وعظـيم بإصالح األعامل من ذلك قوله عليه الصالة والسالم وهذ
 وأوضـح مـن هـذا قولـه ,»إياك وما يعتـذر منـه«   ,)١(»إياك وما يعتذر منه« :ًجدا

 , هـــذا هـــو التأويـــل)٢(»ال تكلمـــن بكـــالم تعتـــذر بـــه عنـــد النـــاس« :عليـــه الـــسالم
فعليـــة منـــه عليـــه الـــصالة والـــسالم لـــبعض العاجلـــة املًويزيـــد األمـــر وضـــوحا 

 حيــنام صخطــأ فــام نظــر النبــي األقــوال التــي صــدرت مــن بعــض األصــحاب 
نظر إىل فساد تلك األقوال التي ستسمعون بعضها مـا نظـر إىل صـالح قلـوب 

 ألنـه مكلـف مـن رب العـاملني ;قائليها وإنـام توجـه إىل إصـالح تلـك األقـوال
أن يصلح األعامل واألقوال مع القلوب بذلك احلديث الـذي أخرجـه اإلمـام 

 : عبد اهللا ابن عباس ريض اهللا عنهام من حديث»مسنده«أمحد رمحه اهللا يف 
ً كـــان خيطـــب يومـــا فقـــام رجـــل مـــن الـــصحابة فقـــال مـــا شـــاء اهللا صأن النبـــي 

 فقــال عليــه الــصالة والــسالم بــيشء , مــا شــاء اهللا وشــئترســول اهللا,وشــئت يــا 
 ويف » مــــا شــــاء اهللا وحــــده: قــــل?ًأجعلتنــــي هللا نــــدا« :مــــن االنزعــــاج والغــــضب

 مـــا أكثـــر مـــا نـــسمع اآلن عـــدم ,» اهللا ثـــم شـــئتمـــا شـــاء« :الروايـــة األخـــرى قـــل

                                                 
 ).٣٧٧٦رقم( صحيح اجلامع )١(
 ).٧٤٤رقم( صحيح اجلامع )٢(
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التجـــاوب مـــن كثـــري مـــن املـــسلمني مـــع هـــذا التوجيـــه النبـــوي الكبـــري يف هـــذا 
ً ذلـــك ألن كثـــريا مـــن العـــرب املـــسلمني عـــادوا كـــالعجم املـــسلمني ;احلـــديث

 مــا شــاء اهللا ثــم : وال يفرقــون بــني قــول القائــل,يعنــي مــا يعرفــون لغــتهم العربيــة
 ويكــاد كثــري مــن النــاس حيــنام , مــا شــاء اهللا وشــئت:ائــل وبــني قــول الق,شــئت

يقرؤون هـذا احلـديث أو يـسمعونه ال يفهمـون الـرس يف كـون الرسـول غـضب 
 وعـاد الرسـول عليـه الـسالم , ما شاء اهللا وشئت:من ذاك الصحايب حينام قال

ــصَ وأ,باإلنكــار  أو مــا شــاء اهللا ثــم , مــا شــاء اهللا وحــده: قــل:ل لــه العبــارة وقــالَّ
 جــاء : إذا قــال القائــل, والفــرق أن الــواو يف اللغــة العربيــة تفيــد اجلمــع,تشــئ

 أمــا إذا قــال القائــل جــاء امللــك ثــم الــوزير ,ًوا معــاؤ معنــاه جــا,امللــك والــوزير
 هلـــذا الـــسبب أنكـــر ,ً ثـــم الـــوزير جـــاء متـــأخرا,ً أن امللـــك جـــاء متقـــدما:معنـــاه

 ألنــه قــرن مــشيئة ;ئتالرســول عليــه الــسالم قــول ذلــك القائــل مــا شــاء اهللا وشــ
́@@@@@@@@b’m@bßëú@﴿ومجعها مـع مـشيئة اهللا صالنبي  ½bÈÛa@l‰@a@õb’í@æc@üg@æë ﴾

 هي من مـشيئة اهللا وبعـد مـشيئة اهللا تبـارك هفمشيئة اهللا هي الغالبة ومشيئة عباد
 ودققنـا يف قولـه عليـه , مـا شـاء اهللا وشـئت: لو رجعنا إىل ذلك القائل,وتعاىل
ًدا أي رشيكا أجعلتني هللا ن:السالم نـد ص هل أنت تعنـي أن النبـي : وسألناه,ً

ًمنــت بــه نبيــا ورســوال إال فــرارا مــن آ أعــوذ بــاهللا أنــا مــا : لقــال?ورشيــك مــع اهللا ًً
 عليـه تلـك اللفظـة ص مع ذلـك فقـد أنكـر النبـي ,اإلرشاك باهللا تبارك وتعاىل

ه  وهنــا بيــت القــصيد كــام يقــال إن هــذ,ألهنــا تــشعر بخــالف مــا يريــد املــتكلم
 أن املــــتكلم ذاك ال يريــــد أن جيعــــل نبيـــــه − بيــــت القـــــصيد− الكلمــــة العاجلــــة 

 أنه ال يكون يشء يف هذا الكون : بمعنى,ًرشيكا مع اهللا يف اإلرادة واملشيئة
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 أي مسلم أن ا حاشا هذا الصحايب بل حاشرسول اهللا,إال بمشيئة اهللا ومشيئة 
  .ً لكن اللفظ توهم هذا عربية,يعني هذا الرشك الرصيح

ً من هذا أيضا ما جاء يف حديث آخر صحيح وفيه عربة ملن يعترب وهو أن 
 رأيـت رسـول اهللا, يـا : إليه فقالٍ جاء صباح يومصًرجال من أصحاب النبي 

 من ًالبارحة يف املنام بينام وأنا أميش يف طريق من طرق املدينة لقيت رجال
لوال أنكم ترشكون باهللا  نعم القوم أنتم معرش هيود :اليهود فقلت له يف املنام

 فنعم القوم أنتم :ًفتقولون عزير ابن اهللا فعارضه اليهودي يف املنام أيضا فقال
 ثم ,معرش املسلمني لوال أنكم ترشكون باهللا فتقولون ما شاء اهللا وشاء حممد

 نعم القوم أنتم معرش النصارى لـوال :مىض فلقي رجل من النصارى وقال له
ولون عيسى ابن اهللا فعارضه النرصاين مثـل مـا عارضـه أنكم ترشكون باهللا فتق

 , ونعــم القــوم أنــتم معــرش املــسلمني لــوال أنكــم تــرشكون بــاهللا:اليهــودي فقــال
 فقال عليه السالم هلذا الرجل الرائي تلـك , ما شاء اهللا وشاء حممد:فتقولون

 فوقــف عليــه الــسالم : قــال? عــىل أحــدُرؤيــاك هــل قصــصت :الرؤيــا يف املنــام
طاملـا كنـت أسـمع أحـدكم يقـول مـا شـاء اهللا « : ألصحابه وقال ما معناهًخطيبا

 يعنـي يـصعب عليـه إنـه يكـشف عـن خطـأ هـذه ,»موشاء حممـد فأسـتحي مـنك
ال يقـولن أحـدكم « :الكلمة لعلمه بحسن نواياهم لكن اآلن جـاء وقـت البيـان

ي هـذا احلـديث والـذ " ولكن ليقل ما شاء اهللا وحـده,ما شاء اهللا وشاء حممد
قبله والذي قبله وقبله كـل ذلـك إلصـالح األلفـاظ وال يغـرت إنـسان بقولـه واهللا 

 لكن أال تريد أن يبارك اهللا يف , يا أخي بارك اهللا يف نيتك الطيبة,أنا نيتي طيبة
  .ًقولك الطيب أيضا الزم يلتزم القول الصالح كام قلنا مع العمل الصالح
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 إىل إحـــــسان الكـــــالم  بتوجيـــــه املـــــسلمنيصلقـــــد وصـــــلت عنايـــــة النبـــــي 
 أال وهــو قولــه نيً أمــر عجيــب جــدا يغفــل عنــه مجــاهري املــسلمىلوالــتلفظ بــه إ

 شــو »لقــستال يقــولن أحــدكم خبثــت نفــيس ولكــن « :عليــه الــصالة والــسالم
ال يقــولن أحــدكم خبثــت نفــيس « , املعنــى واحــدً لغــة,خبثــت: لقــستمعنــى 

يــث يف عــرف  لكــن اللفــظ اخلبيــث خب,واملعنــى واحــد, "لقــستلكــن ليقــل 
ل بلفظــة تــؤدي نفــس املعنــى ولكــن تكــون اللفظــة يف ا ولــذلك قــد يقــ,النــاس

ًذاهتا ألطف لفظا وعرفا ً.  
 امــرأيت , زوجتــي قالــت يل كــذا: مثالــه مــن واقــع النــاس بــدل مــا يقــول الرجــل

 املعنـى واحـد لكـن بـدل مـا يـذكر زوجتـه , يقول قالوا يل يف البيـت,قالت يل كذا
 يف اللفظ ويقرب يف يبتعد ,الذهن يشتغل هبذه اللفظة وخييل ,أمام رجل غريب
 هذا مثال يقرب كل مـا سـبق الكـالم عليـه ; فيقول قالوا يف البيت,التعبري واملعنى

  .ًآنفا
 الـــشاهد مـــن هـــذا احلـــديث األخـــري املـــسلم كـــام جـــاء يف بـــاب األحاديـــث 

ً ويـسارا وأحيانـا تـستقيمًيمينـاكالسنبلة تأيت الرياح فتميل هبـا  ا امليـل هـو  هـذ,ً
 فهنا يشعر اإلنسان يف هذا امليل بأنه ,كناية عن امليل مع األهواء والشهوات

ل وال يكــون ونفــسه أصــاهبا يشء مــن اخلباثــة فهــو يريــد أن يعــرب عنهــا فــال يقــ
  .لقستالتعبري باللفظ خبثت ولكن بلفظ 

ــــه ألفــــاظ أتباعــــه حتــــى فــــيام يتعلــــق   إذا كــــان هــــذا شــــأن اإلســــالم يف توجي
 فكيف جيوز للمسلم أن يأيت بلفظة تتعلق بدينـه بنبيـه بربـه ;اخلبيثةبنفوسهم 

 إنه عليه السالم كام جاء إلصالح :ً قلنا آنفا,ًأوىل وأوىل أال يكون هذا جائزا
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 وأن النية الـصاحلة ال تغنـي ,ً فأيضا جاء إلصالح األقوال,القلوب واألعامل
  .ةعن هذه األمور األخرى وهي األعامل واألقوال الفاسد

ً كثـــري مـــن النـــاس مـــثال نـــراهم يـــأتون إىل بعـــض القبـــور منـــسوبة ألنبيـــاء أو 
 هنــى عــن ذلــك صصــاحلني فيــدعون عنــدها وقــد يــصلون إليهــا مــع أن النبــي 

شــتد غــضب اهللا عــىل ا ,ًاللهــم ال جتعــل قــربي وثنــا يعبــد« : فقــال,أشــد النهــي
 ملا فيـه "»رال جتلسوا عىل القبو« : وقال,»قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ًلميـت وهـو يف قـربه لكنـه باملقابـل أيـضا لمن إهانتها وهذا إكرام من الرسول 
 ألنـــه يف الـــصالة إليهـــا تعظـــيم هلـــا أكثـــر ممـــا جيـــوز ;"وال تـــصلوا إليهـــا« :قـــال

 فنجــد بعــض النــاس يفعلــون هــذه األمــور املخالفــة للــرشيعة نجــد يف ,ًرشعــا
مــن يقــول اتركــه يــا أخــي عــدم ناملقابــل نــاس ينكروهنــا ولكننــا مــع األســف ال 

 هذه األحاديث كأنه ;ً إذا هذا الذي يقول هذا الكالم, نيته طيبة,هذا نيته طيبة
 الكــرام,مــا قرأهــا وال ســمعها أو أنــه قرأهــا وســمعها ثــم مــر عنهــا كــام يقــال مــر 

 , وهـو يـراه خيـالف الـرشع, دعه نيتـه طيبـة:وإال كيف يعتمد عىل هذه الكلمة
 ,»ما شـاء اهللا وشـئت« :صذاك الصحايب الذي قال للنبي وقد ذكرنا آنفا أن 

  .صلح له لفظهأ مع ذلك ,ًما قصد أن جيعله رشيكا
 فمــن املخالفــة للــرشع أن نــدع النــاس خيــالفون الــرشع بــدعوى أن قلــوهبم 

 ً هـــل هـــي حقيقـــة,ًصـــاحلة علـــام أننـــا ال نـــستطيع أن نكـــشف عـــام يف القلـــوب
 هذه علمها عند ريب فإذا مـا ربطنـا , صاحلة أم طاحلةً هل هي حقيقة,صاحلة

أال وإن يف اجلـــسد مـــضغة إذا صـــلحت صـــلح « :آنفـــا بـــني قولـــه عليـــه الـــسالم
 ذلك ; عىل ما يف قلبهَّذ نستطيع أن نجعل عمل املسلم دلئ حين»اجلسد كله
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هــذه احلقيقــة حيــنام كــان صوقــد أكــد النبــي البــاطن ألن الظــاهر مــرتبط مــع 
 :ادة اهللا وحــده ال رشيــك لــه كــان يقــول هلــميــأمر أصــحابه حيــنام ينهــضون لعبــ

ً فــــإذا اإلخــــالل العمــــيل »لتــــسون صــــفوفكم أو ليخــــالفن اهللا بــــني وجــــوهكم«
 ولــذلك تعجبنــي ,بتــسوية الــصفوف يــؤدي إىل اإلخــالل يف إصــالح القلــوب

ًكلمة يقوهلا بعض أهل العلـم ردا عـىل بعـض مـن ينتمـون إىل التـصوف بحـق 
 الظـــاهر ن, الظـــاهر عنـــوان البـــاط:ًردا علـــيهم يقـــول هـــؤالء العلـــامء ,أو بباطـــل

عنــوان البــاطن هلــذا جيــب عــىل املــسلمني أقــول يف ختــام هــذه الكلمــة جيــب 
عىل املسلمني أهنم قبل أن يتكلموا أن يزنوا كلمتهم فقد ابتدأنا هـذا الكـالم 

 مـا الزم حتكـي ,»ال تكلمن بكـالم تعتـذر بـه عنـد النـاس« :بقوله عليه السالم
 لــذلك جــاء , ال فكــر ثــم قــل, وتــضطر مــاذا إىل تأويلــه,نــدم عليــهكــالم بعــدين ت

 وعقــــل , وكالمــــه وراء عقلــــه,عقــــل املــــؤمن قبــــل كالمــــه« :يف بعــــض اآلثــــار
  . يفكر ثم يتكلم; املسلم ليس كذلك, يتكلم ثم يفكر»املنافق بعد الكالم

  )٠٠: ٠٠: ٥٢ /٥٣٤" (اهلدى والنور"
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FאE 
z٤٤xא 

 ]:قال اإلمام[
  .اإليامن يزيد وينقص, وزيادته الطاعة ونقصانه املعصية

  ).٤٠ص"(صحيح األدب املفرد"
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z٤٥x 
 :]صقال رسول اهللا [
, فأدنـــاه إماطـــة األذى عـــن الطريـــق, وأرفعهـــا ًاإليـــامن بـــضع وســـبعون بابـــا«
  .»ال إله إال اهللا: قول
  ]مام بام ترمجناه بهترجم له اإل[
  )٤/٣٦٩"(الصحيحة"
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z٤٦x 
 :] أنه قالصروي عن النبي [
  . »اإليامن مثبت يف القلب كاجلبال الروايس, وزيادته ونقصه كفر«
  .)موضوع(
 :]اإلمامقال [

وهــذا احلــديث خمــالف لآليــات الكثــرية املــرصحة بزيــادة اإليــامن : قلــت
NNN@@bãb¹g@aìäße@åí̂@﴿: كقوله تعاىل Ûa@…a…ŒîÛNNN ﴾)عـىل ً فكفـى هبـذا دلـيال)٤: الفتح 

  .بطالن مثل هذا احلديث وإن قال بمعناه مجاعة
 ).٦٧٨- ١/٦٧٧"(الضعيفة"
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z٤٧x 
 :] أنه قالص روي عن النبي[
  .»أمؤمن أنت? فال يشك: إذا سئل أحدكم«
  ).منكر(
 :]قال اإلمام[

زيادته وأن  لآلثار السلفية املجمعة عىل أن اإليامن يزيد وينقص,خمالف ... وهو
: − كـام يف اآلثـار− ,وقد تفرع منه جواز االستثناء فيام إذا سئل املـؤمنبالطاعة

 ملــا يف حــديث ابــن ًخالفــا, أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا: هــل أنــت مــؤمن? أن يقــول
وذلــك مــرشوح يف كتــب الــسنة والعقيــدة, ومنهــا كتــاب اإلمــام الطــربي . بــديل

من شاء, فمن كان عىل علم , وغريها, فلريجع إليها "هتذيب اآلثار"املتقدم 
 له عـىل حتقيـق القـول يف حـديث ابـن بـديل والقطـع بأنـه ًعونا ; كانًهبا مسبقا

  .واهللا املوفق .حديث منكر
 ).١٥٢، ٦/١٤٨"(الضعيفة"



@çbºfia@lbnØ 
 ١١٨ 

z٤٨x 
 ]:قال اإلمام[

 وكـــذا زيـــادة اإليـــامن ونقـــصانهمـــن شـــاء االطـــالع عـــىل األحاديـــث الـــواردة يف 
تـــابعني فلريجــع إىل كتـــاب اإليــامن أليب بكـــر بـــن أيب اآلثــار مـــن الــصحابة وال
  .شيبة الذي قمنا بتحقيقه

  ).٢/٣٦٥"(التعليق على التنكيل"
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z٤٩xא 
 :]صقال رسول اهللا [

ال يــزين الــزاين حــني يــزين وهــو مــؤمن, وال يــرشب اخلمــر حــني يــرشب «− 
و مـؤمن, وال ينتهـب هنبـة يرفـع النـاس ال يـرسق حـني يـرسق وهـوهو مؤمن, و

  .» مؤمنإليه أبصارهم وهو
 :]اإلمامقال [

, فهـــو حجـــة عـــىل احلنفيـــة الـــذين ال ًاحلقيقـــة أن احلـــديث وإن كـــان مـــؤوال
يزيــــد وال يزالــــون مــــرصين عــــىل خمالفــــة الــــسلف يف قــــوهلم بــــأن اإليــــامن ال 
 ,ًاقــــصا نًيــــنقص, فــــاإليامن عنــــدهم مرتبــــة واحــــدة, فهــــم ال يتــــصورون إيامنــــا

لــــذلك حيــــاول الكــــوثري رد هــــذا احلــــديث, ألنــــه بعــــد تأويلــــه عــــىل الوجــــه و
قال ابن . " ً كامالً وهو مؤمن إيامنا":  حجة عليهم, فإن معناهالصحيح يصري

   ومحل": بطال
 يف ًأهــل الــسنة اإليــامن هنــا عــىل الكامــل, ألن العــايص يــصري أنقــص حــاال

  ).١٠/٢٨( ذكره احلافظ "اإليامن ممن ال يعيص 
 والـصحيح الـذي قالـه ": عن اإلمام النووي قـال) ١٢/٤٩( ومثله ما نقله 

ال يفعـــل هـــذه املعـــايص وهـــو كامـــل اإليـــامن, هـــذا مـــن : املحققـــون أن معنـــاه
ال علـم : األلفاظ التي تطلق عـىل نفـي الـيشء, واملـراد نفـي كاملـه, كـام يقـال

ثم أيده احلـافظ . "إال ما نفع, وال مال إال ما نيل, وال عيش إال عيش اآلخرة 
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 مـــع كونـــه ئالـــشيخ القـــار ومـــن الغرائـــب أن. يف بحـــث طويـــل ممتـــع, فراجعـــه
 " متعصبا فرس احلديث بمثل ما تقدم عن ابن بطال والنووي, فقال يف ًاّحنفي

, ثم "..  وأصحابنا تأولوه بأن املراد املؤمن الكامل"): ١/١٠٥ ("املرقاة 
فهـذا ينـاقض ! "ألعامل خارجـة عنـه  عىل أن اإليامن هو التصديق, وا": قال

   .فتأمل. ذاك التأويل
  )١٢٧٧- ١٢٧٦، ٦/٢/١٢٦٩"(الصحيحة"
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z٥٠xאאא
 

 . حنيفة أيب عقيدة عىل الضوء نلقي لو املذاهب وعقيدة العقيدة عن تكلمنا مادام :سؤال
   مسطورة يدةعق له ليس ً:أوال حنيفة أبو:الشيخ
 يف تقدمـه باعتبار حنيفه وأبو, األكرب الفقه اسمه إليه ينسب كتاب له: ًثانيا
 يرتك مل فهو, للهجرة) ١٥٠ (سنة تويف الثاين القرن أهل من كان ألنه الطبقة
 يمثـل احلقيقة األكرب الفقه إليه املنسوب الكتاب هذا, تالمذة ترك لكن كتابا
 يتعلـــق فـــيام حنيفـــة أبـــو, تعـــاىل اهللا رمحـــه يفـــةحن أيب إىل املنتـــسبون عليـــه مـــا

 مـن األحنـاف كـل عقيـدة وهـاي يـنقص وال يزيـد ال قلنـا كـام رأيـه هـو باإليامن
 خاصــــــة التقليــــــد عــــــىل اجلمــــــود مــــــن مــــــشاكل وهــــــاي اليــــــوم إىل الزمـــــان أول

 مــع, جيــوز ال العقيــدة يف التقليــد أن العقيــدة كتــب يف يقولــون أهنــم عجــائبهم ومــن, بالعقيــدة
ّمـــيض عـــىل أشـــاعرة واألشـــاعرة ماتريديـــة املاتريديـــة بتـــشوف ذلـــك ِ ـا القـــرون ُ  مـــا وأيـــن, كلهــ

 حنيفـة أيب فأتبـاع, التقليـد هـذا عـىل جامـدين وأنـتم العقيدة يف التقليد بيجوز
 أيب عقيـــدة يمثلـــون إهنـــم نقـــول أن ذلـــك إىل إال ســـبيال نجـــد وال لنـــا صـــح إذا

 يف معــه وأتبــاعهم يــنقص, وال ديزيــ ال اإليــامن بــأن ٌيقــول حنيفــة فــأبو حنيفــة,
 اإلمـام عـن ينقلـون فقهيـة مـسائل يف خالف, بينام أي بدون عنه وينقلونه هذا

 ال هـــــــــذا الواحـــــــــدة, املـــــــــسألة يف املتناقـــــــــضة املتعارضـــــــــة األقـــــــــوال بعـــــــــض
, أبـدا مـانع فيـه مـا, آخـر رأي لـه يبـدو ثـم برأيـه جيتهـد اإلمام ; ألن]فيه[عجب
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 آيــة مــن أكثــر يف القــرآن نــص مــع ًمــشيا يفــةحن أيب عــن نقــل مــنهم أحــد مــا لكــن
﴿bflßflë@žáŽçfl…afl‹@bÛg@bĆãbfl¹g@bĆàîčÜžflmflë﴾)٢٢:األحزاب(.  

 نقلــوا مــا, الكــريم القــرآن يف آيــة مــن أكثــر يف القــرآن بــنص يزيــد فــاإليامن 
 زيادتـــه وأنـــه ويـــنقص يزيـــد اإليـــامن أن ضـــعيفة ولـــو حنيفـــة أيب عـــن روايـــة وال

   .املعصية ونقصانه الطاعة
flåíč̂﴿ :مداخلة Ûaflë@ažëfl†flnžça@žáŽçfl…afl‹@ôĆ†Žç@žáŽçbflmeflë@žáŽçaflìÔflm﴾)١٧:حممد(. 
 .كثرية آيات فيه, كثرية آيات  فيه:الشيخ
  .)٢:األنفال(﴾afl‡gflë@žoflîčÜŽm@žáèžîÜflÇ@ŽéŽmbflíe@žáŽèžmfl…afl‹@bĆãbfl¹g ﴿:مداخلة
 الـسنة أهـل عقيـدة مع ..لتقيعبارة ت ناقلني األكرب الفقهيف :  الشاهد:الشيخ

 اهللا بــأن اعتقــد مــن: قــال حنيفــة أبــا بــأن فقــالوا وجــل عــز هللا بــالعلو يتعلــق فــيام
 مــش املاتريديــة بعــض عنــد موجــودة العقيــدة هــذه, كفــر فقــد الــسامء يف لــيس

 األعـىل للعـيل العلـو صـفة موضـوع يف األشـاعرة مثـل كلهم, وإال املاتريديـة
 هذه يف حنيفة أبا الشديد, لكن األسف مع مكان كل يف اهللا أن يعتقدون فهم

الـــــــسنة  أهـــــــل ومـــــــع والـــــــسنة الكتـــــــاب مـــــــع فهـــــــو عنـــــــه رووهـــــــا التـــــــي الكلمـــــــة
ــواحلديث,وأكد َّ  لــه )١(مــنهم رجــل فيــه, الــسادس القــرن يف أتباعــه بعــض ذلــك َ

   :»األمايل بدء« بقصيدة تسمى قصيدة
   )٢(اجلالل بذي − ما دري إيه– بتوحيد          األمايل بدء يف العبد يقول

                                                 
 ).١٧١ص(اكتفاء القنوع بام هو مطبوع : انظر. ين هو عيل األويش الفرغا)١(
 :  أول القصيدة)٢(

  لتوحيد بنظم آالآللي  بدء األمالي  في يقول العبد
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 بيقـول باجلملـة, والنسيان اإلمهال مع ذهبت وبعدين كنت حفظتها قديام
  :الشاعر
   واتصال التمكن وصف بال          لكن العرش فوق العرش ورب
 ليس اهللا بأن اعتقد من"  حنيفة أبو كالم معنى وهي السنة أهل عقيدة هاي

  .والسنة الكتاب خالف ألنه ;"كفر فقد السامءيف 
 البــد إال ,الــسلفي اخلــط عــىل هــم األربعــة واألئمــة حنيفــة أبــو اجلملــة يف
  .واد يف أنفسهم واألئمة واد يف هم األتباع لكن, زلة له واحد كل يعني
  )٠٠: ٠٧: ٣٤ /٥٢" ( اهلدى والنور"



@çbºfia@lbnØ 
 ١٢٤ 

z٥١xאא 
אאא 

 ]:قال اإلمام[
ذهب إىل ...عض األئمة املتقدمني ممن يقلدهم اليوم مجاهري املسلمنيب

أن اإليـــــامن ال يزيـــــد وال يـــــنقص, مـــــع خمالفـــــة ذلـــــك ألدلـــــة الكتـــــاب والـــــسنة 
  .الرصحية وأقوال سلف هذه األمة

  ).٣٠ص"(حتقيق رفع األستار"
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z٥٢xא 
 ]:ة عىل ضالل أيب غدةذكر اإلمام ضمن األمثل[

ًإرصاره عــــــىل القــــــول بــــــأن اإليــــــامن ال يزيــــــد وال يــــــنقص تعــــــصبا حلنفيتــــــه 
  .ًوكوثريته خالفا لآليات الرصحية واألحاديث الصحيحة وأقوال السلف

  )٥٦ص"(كشف النقاب عما يف كلمات أيب غدة من األباطيل واالفتراءات"
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z٥٣xא 
ح الظواهر سبب رشعي إلصالح البواطن, وعلمنا من ساداتنا كرباءنا يف العلم صال: سؤال

ًأن الــسبب ينــتج املــسبب قطعــا كــزوال الــشمس أو غروهبــا ســبب توجــد الــصالة, فهــل إصــالح 
ًالظاهر يوجب قطعا إصالح الباطن إذا كان هذا سببا رشعيـا, فـام بـال عبـد اهللا بـن أيب بـن سـلول  ً ً

ًلكنه كان منافقا, وشكراكان ممن صلح ظاهرهم و ً. 
 ال تـستطيع أن تقـول بأنـه إذا الـسائل لكل قاعـدة شـواذ; ألنـك وأنـت :الشيخ

صلح قلب املسلم ال يصلح ظاهره, ال يمكن ملسلم أن يتصور أنه إذا صلح 
  قلبه ال يمكن أن يصلح ظاهره أليس كذلك حتى أميض يف كالمي?

بــه صــالح ومــع ذلــك يظــل أعيــد مــا أقــول ال يمكــن ملــسلم أن يتــصور أنــه قل
  ًظاهره طاحلا, هل يتصور هذا?

  ... احلقيقة أن السؤال كان:مداخلة
 أنا عارف سؤالك, ال ال اسـمح يل بـارك اهللا فيـك, أنـا أريـد أن أمهـد :الشيخ

للجــواب عــن ســؤالك, هــذا التمهيــد قــام عــىل توجيــه ســؤال; ألنــه أنــا ألفهــم 
  .ؤالسؤالك السابق أريد أن أفهم جوابك عن هذا الس

هــــل تتــــصور وأنــــت مــــسلم مــــثيل قلــــب رجــــل مــــسلم خملــــص مــــؤمن بــــاهللا 
ًورسوله يبقى ظاهره طاحلا وليس صاحلا, هل تتصور هذا? ً  

  . ال أتصور:مداخلة
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  . اآلن, نعود لإلجابة عن سؤالك:الشيخ
  .ال: ًاملنافق الكبري الذي رضبت به املثل هل كان قلبه صاحلا? اجلواب

  .ً قطعا ال:مداخلة
ًذا, أنــا حيــنام قلــت القلــب البــاطن متعلــق بالظــاهر والظــاهر متعلــق  إ:الــشيخ

  . بالباطن, ما قلت البدء يكون من الظاهر; حتى يرد سؤالك
ًفيبدو يل واهللا أعلم أن سؤالك كـان قـائام أنـه إذا صـلح ظـاهر إنـسان, مـثال  ً

ْــالطيب ومــا شــابه ذلــك إىل آخــره وقلبــه خــراب ] يــضع[إنــسان يلــبس مجيــل و ِّ
ًهــذا يــدخل يف قلبــه صــالحا? ال هــذا مــا قلتــه ولــن أقولــه, وال أتــصور يبــاب, ف

ًمــسلام يقولــه, لكــن العكــس هــو صــواب مــن كــان مــرشكا ال حيــرم وال حيلــل  ً
وال يتخلق باألخالق اجلميلة التي جاء هبا اإلسالم, أال تعتقـد بأنـه جمـرد أن 

ًارجيـا أال ًيؤمن باهللا ورسوله يـصري هنـاك انقـالب يف هـذا اإلنـسان داخليـا وخ
  تعتقد معي هذا?

  . نعم يغلب عىل الظن ذلك:السائل
  .ًأقطع بذلك كام قلت آنفا:  ما تقول يا أخي يغلب عىل الظن قل:الشيخ
  . ال أستطيع:السائل
  .ً عجيب,طيب نسمع منك إذا:الشيخ

ًرجل آمن باهللا ورسوله وقد كان كافرا : يعود السؤال السابق بارك اهللا فيك
  ًما يتغري منه يشء إطالقا? باهللا ورسوله, 

  .  يتغري:السائل



@çbºfia@lbnØ 
 ١٢٨ 

ً ظنا وال يقينا?:الشيخ ً  
  .ً قطعا يتغري:السائل
   طيب وكان سؤايل ماذا?:الشيخ
  . كان سؤال حرضتك يعني ال بد وأن يتغري كلية:السائل
 ال أنـــا مـــا قلـــت كليـــة, ال يـــا أخـــي بـــارك اهللا فيـــك, أرجـــو أال تـــضيف :الـــشيخ

لعلك تؤمن معنا بأن اإليامن يقوى ويضعف  املوضوع, لكالمي كلامت إضافية تغري
ً, أسأل ألن املسألة فيها قوالن كام ذكرنا آنفا ما رأيك?ويزيد وينقص ُ  
إن توابع اإليامن هي :  ال أتقدم عىل فضيلتكم برأي, ولكنني أقول:السائل

التـــي تنـــزل وترتفـــع, أمـــا اإليـــامن يف حـــد ذاتـــه فـــال يمكـــن أن يـــنقص; ألنـــه إذا 
  .ًصبح كفرانقص أ
هـذا خطـأ; ألنـه خيـالف نـص القـرآن الكـريم يف أكثـر مـن آيـة : أنا أقول لـك بـرصاحة :الشيخ

ُ﴿الذين قال هلم: ًالترصيح فيها فزادهم إيامنا ُ َ َ ََّ َ ْ النَّاس إن النَّاس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم ِ ْ ُْ َُ ْ ُ َ َُ َ ََ َ َ ََّ ْ ُ َ ْ ِ
ًإيامنا َ ! أنا ال أعتقـد: ن باهللا ورسوله وتقول, كيف أنت اآلن مؤم)١٧٣:آل عمران (﴾ِ

مــن أيــن تأخــذ العقيــدة الــصحيحة, : مــن أيــن تأخــذ العقيــدة?, أنــا أســألك اآلن
  أمن الكتاب والسنة أم من خارجهام?

  البد أن تقول من داخلهام أليس كذلك?
  . نعم:السائل

 وأي يشء فإذا كان هناك بارك اهللا فيك عديـد مـن اآليـات تـرصح بـأن اإليـامن يزيـد,: الشيخ
ال : ًيزيد يقبل النقص; فكيف يستطيع أن يتصور أن مؤمنا يؤمن بمثل هذه النصوص, ثم إنه يقول
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ً; ألنـه إن نقـص معنـاه خـرج عـن كونـه مؤمنـا, إذا كنـا أعتقد أن اإليامن يزيـد ويـنقص
متفقــــني واحلمــــد هللا أن العقيــــدة تؤخــــذ مــــن الكتــــاب والــــسنة وهــــذا نــــص بــــل 

ن يزيـــد ويـــنقص, والـــسنة تؤكـــد ذلـــك كـــام يف نـــصوص يف القـــرآن, أن اإليـــام
اإليامن «: احلديث املتفق عليه بني الشيخني وهو قوله عليه الصالة والسالم

بــضع وســتون شــعبة أعالهــا شــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأدناهــا إماطــة األذى عــن 
  .)١(»الطريق
ب أنا أقول من هنا أتيت يا أستاذ حينام اعتقدت عقيـدة خـالف الكتـا: ًفإذا

الكريم والسنة الصحيحة أشـكل عليـك مـا قـد سـمعت منـي, وعـىل كـل حـال 
ًال أريــد أن أذهــب بعيــدا بــك عــن اإلجابــة عــىل ســؤالك, أنــا ال أزال أقــول أن 
ًهنـــاك ارتبـــاط وثيـــق جـــدا بـــني قلـــب املـــؤمن وجـــسده, وأقـــول عـــادة كلمـــة مـــا 

حية أهلمت أن أقوهلا, وسأستدركها عىل نفيس كام إنه صالح القلب من النا
ًاملاديــة لــه ارتبــاط بــصالح البــدن, فــإنني ال اســتطيع أن أتــصور رجــال مــريض 

  .القلب ويكون صحيح يف البدن, ال استطيع أن أتصور هذا
ًكذلك األمر متاما فيام يتعلـق بالناحيـة اإليامنيـة, ال اسـتطيع أتـصور مؤمنـا  ً

ًوقد كان كافرا ثم آمن باهللا ورسوله حقا, مـستحيل أن أتـصور أنـه سـ يبقى كـام ً
ًكـــان وأظـــن أنـــك وافقـــت معـــي, لكـــن قلـــت لـــيس رضوريـــا كـــام أضـــفت عـــىل 
ًلــساين ســهوا منــك كليــا, أنــا مــا قلــت كليــا, والــسبب أن اإليــامن كــام قلنــا يزيــد  ً ً
ًويـــنقص, وال أســـتطيع أتـــصور إنـــسانا كامـــل اإليـــامن بعـــد املعـــصوم أال وهـــو 

ل مــا قــوي إيــامن فكــ, لكننــي أتــصور نــاس يتفــاوتون يف اإليــامن, صرســول اهللا 
                                                 

 ).١٦٢رقم(ومسلم ) ٩رقم( البخاري )١(
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أحدهم كلام قويت اآلثار الصاحلة الظاهرة يف بدنه, وكلام ضعف هذا اإليامن أو قلت قوته أو 
ًعىل األقل كل ما كان الظاهر يف بدنه قليال أيضا ًإذا رفعنا كلمة كليا أظـن نقـرتب : ً, إذاً

  .بعضنا من بعض كذلك
  . إن شاء اهللا مقرتبون يا شيخنا:السائل
   كذلك?:الشيخ
  ... إال أن احلديث:السائل
  . ما أجبتني, بارك اهللا فيك, قلها:الشيخ
اإليــامن بــضع وســتون شــعبه أعالهــا شــهادة أن ال «:  إال أن احلــديث:الــسائل

 خيـــدم قـــويل بـــأن الـــذي يزيـــد ,»آلـــه إال اهللا وأدناهـــا إماطـــة األذى عـــن الطريـــق
ق بالتــصديق, ويــنقص هــو توابــع اإليــامن, ال اإليــامن ذاتــه; ألن اإليــامن متعلــ

ًوأمــا احلكــم الــرشعي هــو املتعلــق بالعمــل فعنــدما يكــون اإليــامن صــادقا أي 
ًالعقائــد متعلقــة بالتــصديق, فمعنــى هــذا أنــه لــو نقــص التــصديق جــزءا بــسيطا,  ً

لو تصورنا أن اإليامن هو اإليـامن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم : يعني
ً فيـه, أن لـو نقـص جـزءا منـه يعنـي ًاآلخر إىل كل مـا جـاء مـن اإلسـالم مقطوعـا

إنــه قــل هــو اهللا أحــد مــا هلــا : كــام تقــول أحــد الفــسقة الكفــرة الظلمــة الــذي قــال
  .داعي ما هلا داعي فهل يبقى ذلك من إيامنه يشء

ُ أنــت اآلن فهمــت املــشكلة عنــدك, أنــت تــتكلم عــن العقيــدة, نحــن :الــشيخ
ًثال إنـسان يـؤمن بوجـود مـ: نتكلم عن اإليامن بمفهوم اإلسالم, العقيدة يعنـي

اهللا, إذا دخله ذرة من شك فهو كافر, هذا الذي تعنيه أنت, لكن ليس هذا هو 
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البحث أنا أتكلم ليس باملنطق والعقل فقط, أتكلم باملنطق والعقل والرشع 
  فوق رؤوسنا, اإليامن يف الرشع ما هو?

  لمه? اإليامن هو التصديق اجلازم املطابق عن دليل, هذا ما أع:السائل
 نعرفـــه نحـــن, لكـــن مـــن أيـــن كليـــشة اســـمح يل هـــذا مـــا تعلمـــت هـــذه :الـــشيخ

ًجئــت هبــذا? نحــن آنفــا ذكرنــا لــك ذكرنــاك بــبعض النــصوص أن اإليــامن يزيــد 
وينقص, فأنت ختلص من هذه احلجج القرآنية بأن تقول اإليامن تعريفه كذا 

ن الذي ذكره اهللا عز وجل هذا تعريف لإليامن العقيل املنطقي فقط, أما اإلياموكذا, وكذا, 
ً, ثــم أنــت ال تــذهب بعيــدا, ومــا أظنــك إال أنــك قلــت مــا يف فهــذا لــه صــفة أخــرى

ًقلبك عندما أضفت كلمة كليا واتفقنا عىل حـذفها, معناهـا أنـت تقـول إنـه إذا 
ًاملــؤمن زاد إيامنــه ظهــر أثــره يف عملــه, لكــن أنــت قلــت مــش كليــا, إذا هــذه : ً

نـــسان هـــو مـــن آثـــار إيامنـــه, وإذا كنـــت تريـــد أن اآلثـــار التـــي تظهـــر يف عمـــل اإل
ًتبحث املوضوع منطقيا وعقليا, أخي اإليـامن كـام تعلـم لـيس يشء مـادة هـو  ً
كهــذا النــور لــو ســلط يف هــذا املكــان أنــوار, أنــوار فــالنور يقبــل الزيــادة ويقبــل 
ًالزيادات, فأنت مثال حينام تسمع خربا مـن شـخص تثـق بـه صـدقته لكـن هـذا  ً

  بل القلقلة, أليس كذلك? التصديق يق
   نعم, إذا كان من غري املعصوم?:السائل
  . ما حيتاج إىل رشط, ألين أقول لك شخص:الشيخ
  .  شخص نعم:السائل
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 أنت تقول معصوم ليس هنـاك معـصوم اآلن, ثـم سـمعت هـذا اخلـرب :الشيخ
مـــن شـــخص آخـــر, هـــذا التـــصديق الـــذي كـــان مـــن قبـــل, مـــا الـــذي حـــصل يف 

  قلبك?
  .ًيق أيضا تصد:السائل
  . ما أجبتني:الشيخ
  . تصديق, تصديق:السائل
: نعــم أو قــل: بقــي كــام هــو, قــل:  ال, ال لــيس هــذا ســؤايل, قلــت لــك:الــشيخ

  .ال
  ,  يعني تقصد أنه زاد عن السابق, نعم تأكد:السائل
   نعم زاد عن السابق وال ال?:الشيخ
  . تأكد:السائل
  .ثالث ورابع وعارش وعرشين... ً حسنا:الشيخ

  .  تأكد:سائلال
  . هذا هو اإليامن الذي يزيد وبالعكس ينقص:الشيخ
ً بارك اهللا فيك يا شيخ, بـس أنـا اقـصد أن اإليـامن لغـة ورشعـا, يعنـي :السائل

  هل لدى فضيلتكم, تعريف لإليامن غري الذي عرفته?
  .ً حتام:الشيخ
  . تفضل:السائل
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  . اآليات الذي ذكرناها:الشيخ
ًلكـن أريـد تعريفـا حتـى أسـتطيع أن أنقـل عليـه  عىل عيني ورايس, و:السائل
  .النصوص
, املهــم أنــت وأنــا اإليــامن بــارك اهللا فيــك التعريــف أمــور اصــطالحية يــا أخــي :الــشيخ

وكل مسلم أن يسلم قلبه ملا أخرب اهللا به أما ما هو التعريف الذي تضعه أنت, 
 يف األمـــس القريـــب كنـــا يف بحـــث يـــشبه هـــذا, فقلنـــا ألحـــدهم ال مـــشاحة يف

ًاالصطالح, فأنت وضعت تعريفـا فـيمكن إلنـسان آخـر أن يـضع تعريفـا آخـر,  ً
لكن املهم اآلية التي تعلم ما يف القلوب قلوب البرش, ماذا تقـول عـن إيـامن 

نعـــم يقبـــل الزيـــادة; ألن هـــذا : املـــؤمنني, يقبـــل الزيـــادة أم ال? جيـــب أن تقـــول
دك تعرضــه عــىل الــنص القــرآين بعــد ذلــك, التعريــف الــذي لقنتــه منــذ صــباك بــ

هــــذا الــــنص القــــرآين مــــش تعكــــس املوضــــوع, تعــــرض الــــنص القــــرآين عــــىل 
التعريف فإذا وافق هذا النص التعريف عىل الرأس والعـني قبلنـا الـنص, وإذا 
مل يوافق رفضنا النص, من أجل التعريف, نحن نقول لك اآلن من أين جئت 

اإليـامن :  يقولهبذا التعريف وأنا أقول لك خمالف للنص القرآين التعريف,
ًال يقبــل الزيــادة وانــه أن نقــص منــه ذره وأنــا وافقتــك ألنــك عــم حتكــي عقــال, 
لكــن الــرشع خيربنــا بــام ال نعلــم نحــن فيقــول أن اإليــامن يزيــد; فلــامذا أنــت ال 

  تقول بقول اهللا عز وجل ما الذي يصدك عن ذلك?
ء اهللا إنــام  احلقيقــة أننــي أقــول بقــول اهللا وال أخــالف قــول اهللا إن شــا:الــسائل

للرسول عليه وعليكم السالم لإليامن بزيادته ونقصانه ما يفيـد تعلقـه ... جاء
بالعمــل, فــأقول إنــه إن تعلــق بالعمــل فانــه يزيــد ويــنقص العمــل, يعنــي مــا يتبــع 
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ال يـــزين «: اإليـــامن مـــن عمل,وذلـــك الرســـول عليـــه الـــصالة والـــسالم بيقـــول
   .»ارهبا وهو مؤمنالزاين حني يزين وهو مؤمن وال يرشب اخلمر ش

   أهلمك اهللا احلجة عليك, فهل كفر الزاين?:الشيخ
  . ال, إال يف ساعة أن غاب عن ذهبنه اتصاله باهللا:السائل
   أنا ما بيهمني االستثناء, يف تلك الساعة كفر?:الشيخ
  . ال ابتعد:السائل
  كيف? :الشيخ
  . ابتعد عن اإليامن يف عمله:السائل
ال يـــزين الـــزاين «حلجــة عليـــك وال تــستعجل,  يـــا أخــي أنـــت جبـــت ا:الــشيخ

إذا قلت بـأن اإليـامن ال يقبـل بالزيـادة ,ً أي ليس مؤمنا حني يزين,»وهو مؤمن
والــنقص حكمــت عــىل هــذا الــزاين يف تلــك اللحظــة إنــه غــري مــؤمن, نحــن مــا 
ًنقول هكذا ألننا نقول اإليامن يزيد وينقص, فهو لو كان إيامنه كامال, ما زنـا 

ب مـا, مـا إىل آخـره, أمـا أنـت بتقـول هـو كـافر هـو كـافر هـو كـافر ما رسق ما هن
بـرأي أهـل الـسنة واجلامعـة, ولن جتد وسيله لتخرج من هذا املأزق إىل أن تقول 

َاإليامن قـول وعمـل يزيـد ويـنقص, يـصل إىل درجـة إذا نقـص ذهـب, لكـن مـا كـل نـاقص معنـاه  ََ َ َ َ
سنة واجلامعـة الـذين  واآلن هذا احلـديث يف احلقيقـة مـن حجـج أهـل الـذهب

ًيقولــون أن اإليــامن يزيــد ويــنقص فــامذا يــرضك إذا تركــت ذاك التعريــف جانبــا 
وأنت تعلم بأن ذاك التعريف ما جاء يف كتاب اهللا وال جاء يف حديث رسـول 

  .اهللا, إنام هو اصطالح مجاعة من املسلمني أليس كذلك
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  .نعم :السائل
ًيـف جانبـا وأن تقـول بقـول اهللا  طيب, فامذا يرضك أن تـدع هـذا التعر:الشيخ

وأن تقول بقول رسول اهللا حتى ال تقع يف مثل هذه الورطة وهذه الورطة هلـا 
ال إيــامن ملــن ال أمانــة لــه, وال «: ًأمثلــه وأمثلــه عديــدة جــدا, أنــا أقــول لــك اآلن

  ., شو رأيك هذا كافر الذي ال أمانة له»دين ملن ال عهد له
  .ًليس كافرا:  أقول:السائل
  .ال إيامن:  لكن هو قال:يخالش

  . أي إنه من توابع ايامنه نقص:السائل
  . ملاذا ال تقول إيامن كامل وناقص:الشيخ
  . لو نقص كفر, يا سيدي:السائل
 يا أخي بارك اهللا فيك أنت ال تزال اآلن ما تآخذين ويمكن اجلامعة :الشيخ

بك القــديم, أن ًاآلن بيآخــذونا أننــا اســتطردنا كثــريا, أنــت ال تــزال بــتحن ملــذه
شو اإليامن? يا أخي هذا اإليامن هذا التعريف الذي أنت جئت بـه, أنـا بقـول 

ُمثال أنا كفرت به, هل كفرت? ً  
  .ً ال طبعا ما كفرت والعياذ باهللا:السائل
  . لكن الذي بينكر النص القرآين بيكفر:الشيخ
  .صحيح :السائل
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امات مكربه ال ينام بني هذا الذي ما يريد يشوف من:ً فإذا شو بيقولوا:الشيخ
ًالقبــور; هــذا التعريــف مــا دام مــا جــاء ال عــن اهللا وال عــن الرســول تركنــاه جانبــا 
ونتمـــسك بالنـــصوص مـــن الكتـــاب والـــسنة, مـــا يف أي إشـــكال إال إذا حنيـــت 
ًملذهبك القديم, ونحن افرتضنا اآلن أن نرتك هذا جانبا, اآلن أنا أسألك هذا 

َّمتفق عليه بني املسلمني وال هو رأي من آراء التعريف, هذا التعريف هل هو 
  مذهبيني?
  .ً واهللا ما أعلم أن أحدا اختلف عىل هذا التعريف:السائل
   اهللا اكرب :الشيخ

   ال أعلـــــــم يعنـــــــي مبلـــــــغ علمـــــــي, ولـــــــذلك ســـــــألت فـــــــضيلتكم عـــــــن :الــــــسائل
  .ٍتعريف آخر

, مجيل,ملاذا ال تعرف? أال تعلم أن هذا مذهب املاتريدية.. مجيل:الشيخ
ومـــــذهب األشـــــاعرة خيتلـــــف عـــــنهم, وأن األشـــــاعرة يقولـــــون اإليـــــامن يزيـــــد 

  .وينقص, زيادته بالطاعة ونقصانه باملعصية ملاذا ال تعرف هذا
  . ملاذا جلست معكم?, حتى أعرف:السائل
نــشكر لطفــك عــىل كـل حــال لكــن اســتغرب أنـك أنــت مبــني أنــك ... :الـشيخ

ًدارس لكــــن ملــــاذا درســــت مــــذهبا وتركــــت مــــذهبا آ ًخــــر وهــــذا مــــشهور جــــدا ً
مذهبان ماتريدية واالشاعرة, غري مذهب أهل احلديث, فاملا تريدية هذا هـو 
رأهيـــم هـــذا هـــو تعريـــف اإليـــامن, أمـــا االشـــاعرة ومعهـــم أهـــل احلـــديث فهـــم 

اإليامن يزيد وينقص زيادته الطاعة ونقصانه املعصية, شو بدك بقى : يقولون
 حــــسبك القــــرآن حــــسبك التعريــــف مــــن عنــــدي, أنــــا مــــا بــــدي يش مــــن عنــــدي
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احلـــديث الـــذي أنطقـــك اهللا بـــه وقامـــت احلجـــة بـــه عليـــك, وحـــسبك احلـــديث 
الذي أنا أوردته اآلن فاضطررت أنت إىل أن تؤوله عىل ضوء حتن ملذهبك 

ًال إيامن كـامال : نقول...  ال إيامن يا أخي;»ال إيامن ملن ال أمانة له«: القديم
  .ما الذي يمنعك أن تقول هبذا

ٌاملـسألة يـا سـيدنا مـش أنــا عـايز, أحـن ملـذهبي القـديم ولكنـه ســمع  :الـسائل
  ٌوعلم أخذناه عن أمثال ابن تيميه رمحة اهللا عليه 

  . ال, ال:الشيخ
  . عرف هبذا التعريف:السائل
ً ال,ال أبدا أنت واهم متاما, ابن تيميه يقول هذا الكالم, أعوذ باهللا:الشيخ ً.  
  .يق اجلازم املطابق للواقع عن دليلأن اإليامن هو التصد:  يقول:السائل
أنا متوافق معك, لكن ما :  معليش يا أخي لكن اإليامن هذا أنا قلت:الشيخ

عــم تعــرف اإليــامن الــذي جــاء يف الــرشع, عطنــي بالــك إذا ابــن تيميــه ال يقــول 
  .اإليامن يزيد وينقص

  . يقول نعم:السائل
ً فإذا يا أخي بارك اهللا فيك أنت أخذت شيئا :الشيخ   .ًوتركت شيئاً
  .ً شكرا:السائل

  ) ٠٠: ٠٠: ١٠/ ٤٤٦" (اهلدى والنور"
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FאאאE 
z٥٤xאאא 

َوصــــف أبوغــــدة شــــارح الطحاويــــة أبــــن أيب العــــز باإلمامــــة, فــــأراد اإلمــــام [
 العقديــة التــي قررهــا الــشارح يف عقيدتــه األلبــاين إلزامــه بــبعض أهــم املــسائل

والتــــي يعلــــم الــــشيخ األلبــــاين إنكــــار أيب غــــدة أو شــــيخه الكــــوثري هلــــا فقــــال 
  :] اإلمام

ًفإذا كان أبو غدة مؤمنا حقا هبـذه اإلمامـة امللموسـة املـشهورة فأنـا :  قلت ً
فإن أجاب عنها بام يوافق ما ذهب , أختار له من كالم هذا اإلمام سبع مسائل

ٍه هذا اإلمام املشهور من قلب خملـص فـذلك مـا نرجـوهإلي وأعتـذر إليـه مـن , ٍ
 مـا رميتـه −  مـع األسـف–وإن كانت األخرى فـذلك ممـا يؤيـد , إساءة الظن به
  .به من املداراة

  :]فذكر مخس مسائل ثم قال[
إىل جـواز ) ٣٥١ص ( شارح الطحاويـة "اإلمام"ذهب : املسألة السادسة

عـىل . أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا تعـاىل: وهو قول املؤمن "اإليامن"االستثناء يف 
بـل إن طائفـة مـنهم ذهبـوا , ًواحلنفيـة يمنعـون منـه مطلقـا, تفصيل يف ذلك بينـه

ومــــنهم , ًومل يقيــــدوه بــــأن يكــــون شــــاكا يف إيامنــــه, إىل تكفــــري مــــن قــــال ذلــــك
بـــأن ) مـــن كتـــبهم ("روضـــة العلـــامء"ورصح يف , "غايـــة البيـــان"االتقـــاين يف 

). يعنـــي يف الـــصالة(فـــال جيـــوز االقتـــداء بـــه ,  يرفـــع إيامنـــه" شـــاء اهللاإن"قولــه 
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عـن اإلمـام أيب بكـر حممـد بـن ,  يف كتـاب النكـاح"البزازية"ويف اخلالصة و
. "أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا فهــو كــافر ال جتــوز املناكحــة معــه:  مــن قــال":الفــضل

تـــه مـــن ال ينبغـــي للحنفـــي أن يتـــزوج بن: "فوائـــده"قـــال الـــشيخ أبـــو حفـــص يف 
. ولكــن يتــزوج بنــتهم, وهكــذا قــال بعــض مــشاخينا. رجــل شــفعوي املــذهب

 "البحـــر الرائـــق"كـــذا يف . ً تنـــزيال هلـــم منزلـــة أهـــل الكتـــاب"البزازيـــة"زاد يف 
)٢/٥١.(  

  )٥٩ – ٥٨ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"
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z٥٥x 
 :] أنه قالص روي عن النبي[
  .»أمؤمن أنت? فال يشك: إذا سئل أحدكم«
  ).منكر(
 :]قال اإلمام[

خمــالف لآلثــار الــسلفية املجمعــة عــىل أن اإليــامن يزيــد ويــنقص, ... وهــو
 − وأن زيادتــه بالطاعــة, وقــد تفــرع منــه جــواز االســتثناء فــيام إذا ســئل املــؤمن 

 ملـا ًخالفـا, أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا: هل أنت مؤمن? أن يقـول: − كام يف اآلثار 
وح يف كتــب الــسنة والعقيــدة, ومنهــا كتــاب وذلــك مــرش. يف حــديث ابــن بــديل

, وغريهــا, فلريجــع إليهــا مــن شــاء, " هتــذيب اآلثــار "اإلمــام الطــربي املتقــدم 
 له عىل حتقيق القول يف حديث ابن ً; كان عوناًفمن كان عىل علم هبا مسبقا

  .واهللا املوفق. بديل والقطع بأنه حديث منكر
 ).١٥٢، ٦/١٤٨"(الضعيفة"
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z٥٦x 
 ]: أنه قالص ي عن النبيرو[
 . »اتقوا زلة العامل وانتظروا فيئته«

 .)ًضعيف جدا(

 :]قال اإلمام[
) ١٠/٢١١ (" الــسنن الكــربى "والبيهقــي يف ) ٢٧٤/١(رواه ابــن عــدي 

عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عـن جـده ) ١/١/٤٣ (" املسند "والديلمي يف 
  ."ابع عليها  كثري هذا عامة أحاديثه ال يت": , وقالًمرفوعا
:  قـــال الـــشافعي":  للـــذهبي" الـــضعفاء ", ويف ًاّوهـــو ضـــعيف جـــد: قلـــت

  ."ركن من أركان الكذب
: وقـــال آخـــرون. لـــه عـــن أبيـــه عـــن جـــده نـــسخة موضـــوعة: وقـــال ابـــن حبـــان

, " اجلـــامع الـــصغري "ومـــن طريقـــه رواه احللـــواين أيـــضا, كـــام يف . "ضـــعيف
: له بضعف وغريه, ومن قال سكت عليه, فلم يرمز ": وقال شارحه املناوي

إنه رمز لضعفه, فقـد وهـم, فقـد وقفـت عـىل نـسخته بخطـه, وال رمـز فيهـا, إن 
رواه ابـن : سلم عدم وضعه, فقد علمت القول يف كثـري, وقـال الـزين العراقـي

املــــصنف  فعــــزو. انتهــــى. عــــدي مــــن حــــديث عمــــرو بــــن عــــوف هــــذا وضــــعفه
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ولعله اكتفى بإفصاحه احلديث البن عدي وسكوته عام أعله به غري مريض, 
  ."بكثري 
, أفال يقال فيه ما قالـه هـو " التيسري "وسكت عنه املناوي أيضا يف : قلت

  !يف السيوطي?
هذا, ولعـل أصـل احلـديث موقـوف, فرفعـه كثـري عمـدا أوخطـأ, فقـد رأيـت 
الـــشطر األول منـــه مـــن قـــول معـــاذ بـــن جبـــل ريض اهللا عنـــه, يف مناقـــشة هادئـــة 

أيب مـــسلم اخلـــوالين التـــابعي اجلليـــل, ال بـــأس مـــن رائعـــة بـــني ابـــن مـــسعود و
ذكرهــــــا ملــــــا فيهــــــا مــــــن علــــــم وخلــــــق كــــــريم, مــــــا أحوجنــــــا إليــــــه يف مناظراتنــــــا 

 مهام عال وسام إذا وجه إليه سؤال ًوجمادالتنا, وأن املنصف ال يضيق ذرعا
ص  (" مــسند الــشاميني "أو أكثــر يف ســبيل بيــان احلــق, فــأخرج الطــرباين يف 

أنــه قــدم العــراق فجلــس إىل رفقــة فيهــا ابــن :  اخلــوالينبــسند جيــد عــن) ٢٩٨
أتـشهد أنـك : فقـال ابـن مـسعود. أنـا مـؤمن: مسعود, فتـذاكروا اإليـامن, فقلـت

  .ال أدري مما حيدث الليل والنهار: يف اجلنة? فقلت
قــال أبــو . لــو شــهدت أين مــؤمن لــشهدت أين يف اجلنــة: فقــال ابــن مــسعود

علـــم أن النـــاس كـــانوا عـــىل عهـــد رســـول أمل ت! يـــا ابـــن مـــسعود: فقلـــت: مـــسلم
مؤمن الرسيرة مؤمن العالنية, كافر الـرسيرة كـافر : عىل ثالثة أصنافصاهللا

فمــن أهيـــم أنـــت? : قلـــت. نعـــم: العالنيــة, مـــؤمن العالنيــة كـــافر الـــرسيرة? قــال
وقد أنزل اهللا عـز : قلت: قال أبو مسلم. أنا مؤمن الرسيرة مؤمن العالنية: قال

, فمــن أي الــصنفني "لقكــم فمــنكم كــافر ومــنكم مــؤمن  هــو الــذي خ": وجــل
كــان : ومــا لــه? قلــت: قــال. صــىل اهللا عــىل معــاذ: قلــت. أنــا مــؤمن: أنــت? قــال
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أســتغفر : فقــال! وهــذه منــك زلــة يــا ابــن مــسعود. " اتقــوا زلــة احلكــيم ": يقــول
  . اهللا

ريض اهللا عن ابن مسعود ما أمجـل إنـصافه, وأشـد تواضـعه, لكـن : وأقول
ــــدو يل  أنــــه ال خــــالف بيــــنهام يف احلقيقــــة, فــــابن مــــسعود نظــــر إىل املــــآل, يب

ولذلك وافقه عليه أبو مسلم, وهذا نظر إىل احلال, وهلذا وافقه ابن مسعود, 
وأما استغفاره, فالظاهر أنه نظر إىل اسـتنكاره عـىل أيب مـسلم كـان عامـا فـيام 

  .واهللا أعلم. يبدو من ظاهر كالمه
  ).١٩٤- ٤/١٩٣"(الضعيفة"
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z٥٧x 
أنا مسلم, فأجاب : أنا مؤمن, بل يقول: ال جيوز لإلنسان أن يقول: سئل الشيخ عمن يقول[

 ]:رمحه اهللا
ًاحلقيقة التي ال ختفى عىل عامل أن هناك فرقا بني اإلسالم وبـني اإليـامن, 

كــل مــؤمن مــسلم ولــيس : عمــوم وخــصوص, أي: وبيــنهام كــام يقــول الفقهــاء
 اإليامن هو االعتقاد فهو أمر قلبي, أمـا اإلسـالم كل مسلم مؤمن, ملاذا? ألن

  ..وهو أمر عميل ظاهر
, اإليــامن قلبــي بــاطني غــري ...أمــا اإلســالم فعمــل ظــاهري, عمــل اجلــوارح

سلم بعــض  َظــاهر, أمــا اإلســالم فهــو ظــاهري عمــيل فيظهــر, فقــد يمكــن أن ي ِْ ــ ُ
النــاس ملــصلحة شخــصية, هــذه املــصلحة تتغــري وختتلــف بــاختالف الزمــان 

زمن قوة اإلسالم التي نبع منها ترشيع خاص من : املكان, يف الزمن األولو
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا «: ذلك قوله عليه السالم

ًوأن حممــــدا رســــول اهللا, فــــإذا قالوهــــا فقــــد عــــصموا منــــي دمــــائهم وأمــــواهلم 
ا دمائهم وأمواهلم, إذا ال إله إال اهللا عصموا هب: فإذا قالوا»وحساهبم عىل اهللا
خـوف دفــع جزيـة أو مــا .. أو عـن خـوف قتــل.. عـن إيــامن.. قالوهـا عـن عقيــدة

شــــابه ذلــــك; لــــذلك كــــان اإلســــالم غــــري اإليــــامن, فاإلســــالم عمــــل ظــــاهري, 
واإليامن عمل باطني فإذا عرفنا هذه احلقيقة وهي منصوص عليها يف كتاب 

: ن أشــهرها قولـه تعــاىل يف نـصوص كثــرية مـصاهللا ويف أحاديـث رســول اهللا
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﴿bŞäflße@ŽlaflŠžÇþa@čoÛbÓ﴾)أتى األمر اإلهلي)١٤:احلجرات  :﴿@aìÛìÓ@žåčØÛflë@aìŽäčßžûŽm@žáÛ@žÝÓ

žáØčiìÜÓ@¿@Žæbfl¹⁄a@ÝŽž†flí@bŞàÛflë@bfläžàÜžc﴾)تظاهروا :  هؤالء أسلموا يعني)١٤:احلجرات
 إىل الصالة, ولكن ربنا علم منهم أن يقوموا.. بأهنم يشهدوا أن ال إله إال اهللا

قد يكونـون منـافقني يف : اإليامن مل يدخل إىل قلوهبم, فهؤالء مسلمون, أي
  .قلوهبم لكن مسلمون يف أعامهلم

ًولــذلك فمــن كــان مؤمنــا حقيقــة يف قلبــه فهــو مــسلم وال شــك, والعكــس,  ً
أنــه أنــت : لـيس كــل مــسلم مــؤمن; لـذلك أنــا اســتنكرت قــول ذلـك الــشاب: أي

ال, أنـــت مـــسلم مـــا لـــك مـــؤمن, فلـــام قـــال لـــك ذاك .. أنـــا مـــؤمن: عنـــدما تقـــول
ًأنك أنت لست مؤمنا أنت مسلم كنت مستحـسن أنـك تعكـس عليـه : اإلنسان
مــا الفــرق بينــي ! ال, أنــا مــؤمن, طيــب: فأنــت مــؤمن أو مــسلم? إذا قــال: ســؤال

  أنا مؤمن?: وبينك? ملاذا تنكر عيل قويل
لسؤال ومن بعض املناقشات التي جرت بينـك هو الواقع بدا يل من هذا ا

وبينــه أن هــذا ســامع كلــامت, وجــد كلــامت مــن بعــض املحــارضات أو بعــض 
الــدروس ولــيس مــستوعبها, يوجــد عنــد علــامء الــسلف هــذا احلــديث, أنــه إذا 

, بينام أناس آخـرين »أنا مؤمن إن شاء اهللا«: ? يقول»هل أنت مؤمن«: سئل اإلنسان
أنـا «: , وجهـة نظـر الـذي يقـول»أنا مؤمن اجزم: إن شاء اهللا, قل: ال, ال تقل«: يقولوا

ٍ; ليس هو الشك يف إيامنه, أنا وأنت كل أحد منا يعرف نفسه أنـه »مؤمن إن شاء اهللا ُّ
  .مؤمن باهللا ورسوله وما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله

ال : املـــنهج الـــسلفي يقـــول لـــه: ًفلـــام املـــسلم حقـــا يـــسأل مثـــل هـــذا الـــسؤال
ً جزمـا وحقـا, لكـن قـل»أنا مـؤمن« :تقل , ملـاذا? ألن »أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا«: ً
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: اإليــامن لــيس هــو جمــرد االعتقــاد, وإنــام يــضاف إليــه العمــل الــصالح; لــذلك
ِوالعرص﴿: إذا ذكر اهللا اإليامن قرن معه العمل الصالح ْ َ َْ ,@ŠžŽ@ïčÐÛ@flæbflã⁄a@Şæg ,

ìÜčàflÇflë@aìŽäflße@flåíč̂ Ûa@bÛgčpbflzčÛbŞ–Ûa@a﴾)٣- ١:العصر(.  
ولذلك من املقرر عند علامء السلف أن العمل الصالح من اإليامن, بينام 

ال, العمـــــل الـــــصالح لوحـــــده, : الـــــذين يـــــسمون باملاتريديـــــة هـــــؤالء يقولـــــون
العمل الصالح ليس له عالقة بـاإليامن, عرفـت? هكـذا : واإليامن وحده, أي

هــذا : ىل هــذا اخلطــأ خطــأ ثــان, وهــويقولــوا, وهــذا بــال شــك خطــأ, ويبنــون عــ
ًأنـا مـؤمن حقـا, ملـاذا? ألنـه : هـل أنـت مـؤمن? يقـول لـك: املاتريدي إذا سئل

اإليـامن لـيس : يتكلم عىل العقيـدة ال يعنـي العمـل الـصالح; ألنـه يقـول هكـذا
لـــه عالقـــة بالعمـــل الـــصالح, صـــحيح العمـــل الـــصالح فـــرض واجـــب لكـــن ال 

اإليـــامن مـــن معانيـــه العمـــل :  اجلمهـــوريـــدخل يف مـــسمى اإليـــامن, بيـــنام عنـــد
اإليـــامن هـــو االعتقـــاد : الـــصالح, مـــن هنـــا خيتلـــف اجلـــواب, هـــل الـــذي يقـــول

, أما الذي يعتقد أن من اإليامن العمـل »ًأنا مؤمن حقا«: يقول: اجلازم فيسأل
; ألنـه ال يعـرف أنـه قـائم بحـق هـذا »أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا«: الصالح يقـول لـك

  .اإليامن أو ال
: ًأنــا مــؤمن حقــا, يقولــون: ا الــشاب يمكــن ســمع أن الــسلف ال يقولــونهــذ

أنـا مـسلم, : ًمؤمن مطلقـا, وإنـام أقـول: أنه ال تقل: مؤمن إن شاء اهللا, ففرسها
مثـل املنـافقني الـذين ! أنت تقدر تقول عن إنسان مسلم إذا شـكيت يف إيامنـه

ولــذلك كنــت كــانوا يف زمــن الرســول, ومــا أظــن هــو يريــد أن يتهمــك بالنفــاق, 
أنــت مــؤمن? هــذا الــسؤال أنــا أجبتــك عليــه, مــا : ًأستحــسن جــدا أنــك تقــول لــه
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أنــا مــؤمن, : هــل أنــت مــؤمن? فــإذا قــال لــك: جوابــك أنــت عليــه إذا أنــا قلــت لــك
أنت كافر تظهر اإلسـالم, وإذا : يقول لك: كشفته أنه يتهمك بالنفاق, يعني: معناه

قـق أنـه ال يفهـم القـضية, آخـذ رؤوس أنـا مـؤمن, يتح: أنـا مـسلم ومل يقـل: قال لـك
  .لن يقول أنا مؤمن: ًأنه أنا مؤمن إن شاء اهللا, إذا: أقالم من قول السلف

أنا مؤمن كنت خمطئ عنده, لكـن مـا الـصواب? أنـه :  فأنت عندما قلت له
أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا, أمــا إذا : أنــا مــسلم, ال, اجلــواب الــصحيح: الزم تقــول

هـــل أنـــت تعتقـــد اعتقـــاد جـــازم : ؤال الـــسائلكنـــت قـــصدت أو فهمـــت مـــن ســـ
نعــم, أنــا مــؤمن مــا مــن مــانع : باإلســالم والقــرآن والــسنة وإىل آخــره, فقلــت لــه
ًمن هذا اجلواب, لكن عندما يسأل سـؤاال مطلقـا هـل أنـت مـؤمن? اجلـواب : ً

  .أنا مؤمن إن شاء اهللا, ألنه داخل يف مسمى اإليامن العمل الصالح: السلفي
هـــل أنـــت مـــؤمن? مـــا نـــدري مـــاذا قـــصد? فأنـــا : ما ســـألكعنـــد: هـــذا الـــسائل

  :أخشى ما أخشاه أحد شيئني  وأحالمها مر
ًأنـت لـست مؤمنـا, :  أنه يتهمك بالكفر, ولذلك سـيقول لـك:اليشء األول

  .أنت مسلم
هــو هــذا املعنــى الــذي ال يقولــه عــامل; :  الــذي يمكــن يقــصدهالــيشء الثــاين

أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا, املاتريـديني : ألن السلفيني أتباع أهـل احلـديث يقولـون
: قل: ملاذا ينكر هذه وينكر هذه? لذلك قال لك: ًأنا مؤمن حقا, فهو: يقولوا

ال, أنـت الزم : أنك أنت سألتني كذا وقلت يل: أنا مسلم, فيعاد عليه السؤال
  .يتبني حينئذ ما قصده هبذا السؤال.. أنا مسلم, فأنت شو تقول: تقول
  )٠٠: ٤٨: ١٥ /١٧٠ ("اهلدى والنور" 



z٥٨xא 
 ]:قال اإلمام[
 مـع اإليـامن رضهم فرقة من فرق اإلسـالم, يعتقـدون أنـه ال يـ) املرجئة(

  .  الكفر طاعةعمعصية, كام ال ينفع م
سموا مرجئة, العتقادهم أن اهللا أرجأ تعذيبهم عىل املعايص أي أخـره 

  ."النهاية"كذا يف . عنهم
 )٦٤ - ٦٣ص"(ن أليب عبيد القاسم بن سالماإلمياحتقيق "
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z٥٩xאא 
 ]:قال اإلمام[

 ال يقولون بام جاء يف الكتاب, والسنة, ]أي احلنفية [املعلوم أهنممن 
وآثــار الــصحابة مــن التــرصيح بــأن اإليــامن يزيــد ويــنقص, وأن األعــامل مــن 

لفا وخلفـــا مـــا عـــدا احلنفيـــة; فـــإهنم ال ُاإليـــامن, وعليـــه مجـــاهري ال ّعلـــامء س ً ً َ ـــ َ
ِّيرصون عىل املخالفة; بل إهنم ليرصحون بإنكار ذلك عليهم, حتى إن يزالون  َُّ ُ َُ ِ

بــاب (, فقــد جــاء يف − والعيــاذ بــاهللا تعــاىل –ّمــنهم مــن رصح بــأن ذلــك ردة وكفــر 
َ ال بــن نجــيم احلنفــي –)) البحــر الرائــق((مــن ) الكراهيــة ): ٨/٢٠٥(ه ُّ مــا نــص–ُ

  .IQH"واإليامن ال يزيد وال ينقص; ألن اإليامن عندنا ليس من األعامل"
فيكفــر ": ّمــا نــصه) ١٣١− ٥/١٢٩) (ّبــاب أحكــام املرتــدين(وقــال يف 

د  ثــــم رس–... إذا وصــــف اهللا بــــام ال يليــــق بــــه, أو ســــخر باســــم مــــن أســــامئه
  !."اإليامن يزيد وينقص: وبقولة... − : مكفرات كثرية, ثم قال

  )٣٤ – ٣٢ ص"(الذب األمحد" 

                                                 
 : قـال?ُّ أي العمـل أفـضل:ُسـئل ص أن رسـول اهللا , حديث أيب هريـرة–ً رصاحة –وهذا خيالف  )١(

 ويف معنـاه أحاديـث أخـرى ,− وغـريه – أخرجـه البخـاري ,−احلـديث − »...إيامن باهللا ورسوله«
 ).٢/١٠٧ ("الرتغيب" يف ترى بعضها

َوقــد فــصل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وجــه كــون اإليــامن مــن األعــامل َّ  بــام ال – وأنــه يزيــد ويــنقص ,ّ
 .ْ فلرياجعه من شاء البسط,"اإليامن"كتابه  يف –مزيد عليه 

ُهذا ما كنت كتبته: ُأقول ُ ً منذ أكثر من عرشين عامـاُ َ مقـررا مـذهب الـسلف;َ ً َِّ ِ وعقيـدة أهـل الـسنة ,ُ َّ ُّ َ– 
ْ ثـم يـأيت ,مـسائل اإليـامن يف –ُوهللا احلمد  َّ ِ بعـض اجلهلـة األغـامر–َ اليـوم –ُ  :ِّ الـصغار,ِ والناشـئة,ُ

ُفإىل اهللاِ املشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضاللة وغثا! !فريموننا باإلرجاء ِ  ).منه(...ءِِ
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z٦٠xאא 
 عبــــد حــــدثنا: "اإليــــامن" القاســــم بــــن ســــالم يف كتــــاب عبيــــد أبــــو] قــــال[

 وميـرسة الـضحاك اجتمـع: قـال, كهيـل بـن سـلمة عـن, سـفيان عن, الرمحن
 والــرباءة, بدعــة واإلرجــاء ,بدعــة الــشهادة أن عــىل فــأمجعوا البخــرتي وأبــو
  .بدعة
  ). إىل اجلمع املذكور صحيحهنادإس(
  ]:قال اإلمام[

الـــذين يـــشهدون لكـــل ) املرجئـــة(فالظـــاهر أهنـــا مـــن بـــدع ) الـــشهادة(أمـــا 
كام ال ينفع مـع الـرشك عمـل, كـذلك ال يـرض : مؤمن باجلنة, الذين يقولون

 )الــشهادة(أو لعلهــا مــن بــدع املعتزلــة, فقــد اختلفــوا يف . مــع اإليــامن عمــل
الـــشهداء هـــم العـــدول قتلـــوا أومل : نهـــا قـــول بعـــضهم أربعـــة أقـــوال, معـــىل
  ). ٢٩٧− ١/٢٩٦ ("مقاالت اإلسالميني" راجع بقية أقواهلم يف .يقتلوا

  )٦٥ ص"(اإلميان أليب عبيد القاسم بن سالمحتقيق "
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z٦١xאW 
،א 

وال نقــول ال يــرض مــع اإليــامن ذنــب ": اويــةقــال اإلمــام معلقــا عــىل قــول صــاحب الطح[
 ]."ملن عمله

 وذلــــك ألنــــه مــــن قــــول املرجئــــة املــــؤدي إىل التكــــذيب بآيــــات الوعيــــد 
وأحاديثه الواردة يف حق العصاة من هذه األمة وأن طوائف منهم يدخلون 

  .النار ثم خيرجون منها بالشفاعة أو بغريها
  ).٦٣ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٦٢xא 
אאא 

ا عـــىل قـــول صـــاحب الطحاويـــة[ ـــقـــال اإلمـــام معلق واإليـــامن واحـــد  "]:ً
وأهلــه يف أصــله ســواء والتفاضــل بيــنهم باخلــشية والتقــى وخمالفــة اهلــوى 

  ."ومالزمة األوىل
هــذا عــىل مــا تقــدم مــن قولــه يف اإليــامن أنــه إقــرار وتــصديق فقــط : قلــت
ت أن الصواب فيه أنه متفاوت يف أصـله وأن إيـامن الـصالح لـيس وقد عرف

  .فراجعه. كإيامن الفاجر
  ).٧٠- ٦٩ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٦٣xאא 
بالنــسبة ملــسألة اإليــامن عنــد األحنــاف, هــل ثبــت القــول عــن أيب حنيفــة بأنــه ال : الــسائل

 ?..يامنيشرتط العمل يف اإل
 ال شك هذا مذهب احلنفية كلهم, إمامهم وتابعهم كـأيب يوسـف :الشيخ

وحممد وأبو جعفـر الطحـاوي الـذي أعتـربه مـن نـوادر املحـدثني األحنـاف 
ومــن املجتهـــدين, مـــع ذلـــك فـــأنتم قــرأتم رأيـــه يف العقيـــدة الطحاويـــة, فهـــو 

أمـــا إقـــرار باللـــسان, واعتقـــاد باجلنـــان, : أن اإليـــامن: ينحـــو منحـــى شـــيوخه
ًإن اإليــامن كتلــة واحــدة وشــيئا واحــدا ال : العمــل فــال يــذكره, ولــذلك قــالوا ً

  .يزيد وال ينقص, هذا خالف القرآن والسنة
  أن هذا اخلالف خالف لفظي? :  هل يصح أن يقال:مداخلة
ًهو خالف جوهري, وحسبكم دلـيال عـىل ذلـك أهنـم رتبـوا ] بل [:الشيخ

أنا مؤمن إن شاء اهللا فهو : ن قال, أن م− بعض املتأخرين منهم− عىل ذلك 
ال جيــوز : كــافر, ورتبــوا عــىل ذلــك مــسألتني عجيبتــني, قــال قــائلهم مــن قبــل
هـــل أنـــت : للحنفـــي أن يتـــزوج بالـــشافعية; ألن الـــشافعية يقولـــون إذا ســـئلوا

إن شـاء اهللا شـك يف اإليـامن, : أنا مؤمن إن شاء اهللا, فقـوهلم: مؤمن? قالوا
, ومــضت هـذه الفتــوى مـا شــاء اهللا مـن ســنني, ومـن شــك يف إيامنـه فقــد كفـر

ثــم جــاء مــن يــسمى بمفتــي الثقلــني أبــو الــسعود صــاحب التفــسري املعــروف 
ًفيه, فسئل هذا السؤال نفسه, فام أدري كان جوابه خريا من الـسابق أم رشا 
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منـــه, وإن كـــان مـــن الناحيـــة العمليـــة ألطـــف منـــه, حيـــث أجـــاب بأنـــه جيـــوز 
ًة تنزيال هلـا منزلـة أهـل الكتـاب, فهـذا التـرصيح للحنفي أن يتزوج بالشافعي

املـــــرأة احلنفيـــــة أن تتـــــزوج .. ًخطـــــري جـــــدا والزمـــــه أنـــــه ال جيـــــوز للحنفيـــــة
كالنرصانية تتـزوج املـسلم : الشافعي; ألنه يشك يف إيامنه فهو كافر, يعني

  .لكن املسلمة ما تتزوج النرصاين
ذا فـــــاخلالف جـــــوهري, لكـــــن زاهـــــد الكـــــوثري والكـــــوثري الـــــصغري هـــــ

 يــزين يقــرب املوضــوع مــن "يــربدخ": حيــاول أنــه يقولــون بــالتعبري الــشامي
أجل أن يدفع النقمة عن هذا املذهب, فـأيب حنيفـة يف اعتقـادي مـا حيتـاج 
إىل مثــل هــذا التــسويغ وهــذا التجويــب فهــو رجــل عــامل وفقيــه فاضــل لكنــه 

َّما منا مـن أحـد إال رد ورد عليـه إال : غري معصوم, وكام قال مالك صـاحب َ
  .هذا القرب

 )٠١:٠٥:٠٨ /٣" (- األثر–فتاوى جدة (
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z٦٤xאאא 
אאאא

 

ـا عـــىل قـــول صـــاحب الطحاويـــة [− واإليـــامن هـــو اإلقـــرار باللـــسان "]:قـــال اإلمـــام معلقــ
 :"جلنانوالتصديق با

هذا مذهب احلنفية واملاتريدية خالفا للسلف ومجاهري األئمة كاملـك 
والــــشافعي وأمحــــد واألوزاعــــي وغــــريهم فــــإن هــــؤالء زادوا عــــىل اإلقــــرار 

ًوليس اخلالف بني املذهبني اختالفا صـوريا . العمل باألركان: والتصديق
 عـىل أن كام ذهب إليـه الـشارح رمحـه اهللا تعـاىل بحجـة أهنـم مجيعـا اتفقـوا

مرتكب الكبرية ال خيرج عن اإليامن وأنه يف مـشيئة اهللا إن شـاء عذبـه وإن 
ًفإن هذا االتفاق وإن كان صـحيحا فـإن احلنفيـة لـو كـانوا غـري . شاء عفا عنه

ًخمـــالفني للجامهـــري خمالفـــة حقيقيـــة يف إنكـــارهم أن العمـــل مـــن اإليـــامن  ً
تــه بالطاعــة ونقــصه التفقــوا معهــم عــىل أن اإليــامن يزيــد ويــنقص وأن زياد

باملعــصية مــع تــضافر أدلــة الكتــاب والــسنة واآلثــار الــسلفية عــىل ذلــك وقــد 
ولكـــن احلنفيـــة أرصوا ) ٣٨٧ −  ٣٨٤ص (ذكـــر الـــشارح طائفـــة طيبـــة منهـــا 

عــىل القــول بخــالف تلــك األدلــة الــرصحية يف الزيــادة والنقــصان وتكلفــوا 
ًيف تأويلهــــــا تكلفــــــا ظــــــاهرا بــــــل بــــــاطال ذكــــــر الــــــشارح  ً ] ٣٤٢) [٣٨٥ص (ً

نموذجا منها بل حكى عن أيب املعني النسفي أنه طعن يف صحة احلديث 
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 مـــع احتجـــاج كـــل أئمـــة احلـــديث بـــه "...  اإليـــامن بـــضع وســـبعون شـــعبة"

 " الصحيحة " وهو خمرج يف " صحيحيهام "ومنهم البخاري ومسلم يف 
  .وما ذلك إال ألنه رصيح يف خمالفة مذهبهم) ١٧٦٩(

اخلالف املذكور صوريا; وهم جييزون ألفجر ثم كيف يصح أن يكون 
إيــامين كــإيامن أيب بكــر الــصديق بــل كــإيامن األنبيــاء : واحـد مــنهم أن يقــول

ًواملرســلني وجربيــل وميكائيــل علــيهم الــصالة والــسالم, كيــف وهــم بنــاء, 
ً مهـــام كـــان فاســـقا فـــاجرا − عـــىل مـــذهبهم هـــذا ال جييـــزون ألحـــدهم   أن − ً

ًأنا مؤمن حقـا, واهللا عـز وجـل : هللا تعاىل, بل يقولأنا مؤمن إن شاء ا: يقول
émbíe@áèîÜÇ@oîÜm@a‡gë@áèiìÜÓ@oÜuë@a@Š×‡@a‡g@åí@@@@@@@@@@@@﴿: يقـول Û̂a@æìäßû½a@b̧ g

@@@@æìÜ×ìní@áèi‰@óÜÇë@bãb¹g@áèm…a‹@N@@@@@@@@æìÔÐäí@áçbäÓ‹‰@b¾ë@ñý–Ûa@æìàîÔí@åí̂ Ûa@N
@@@bÔy@æìäßû½a@áç@Ù÷Ûëc﴾ )٤ -  ٢: األنفال( ﴿@@@@@@îÓ@a@åß@Ö†•c@åßëý﴾ ) النـساء :

٢٢( .  
وبنـــاء عـــىل ذلـــك كلـــه اشـــتطوا يف تعـــصبهم فـــذكروا أن مـــن اســـتثنى يف 
إيامنــــه فقــــد كفـــــر وفرعــــوا عليـــــه أنــــه ال جيــــوز للحنفـــــي أن يتــــزوج بـــــاملرأة 

 فأجـــاز ذلـــك دون العكـــس وعلـــل −  زعمـــوا − الـــشافعية وتـــسامح بعـــضهم 
  .تنزيال هلا منزلة أهل الكتاب: ذلك بقوله

 احلنفيـــــة خطـــــب ابنتـــــه رجـــــل مـــــن شـــــيوخ ًوأعـــــرف شخـــــصا مـــــن شـــــيوخ
فهــل بعــد هــذا جمــال للــشك يف !لــوال أنــك شــافعي:... الــشافعية فــأبى قــائال

أن اخلالف حقيقي? ومن شاء التوسع يف هذه املسألة فلريجـع إىل كتـاب 
 . فإنه خري ما ألف يف هذا املوضوع" اإليامن ": شيخ اإلسالم ابن تيمية
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  ).٦٩- ٦٦ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z٦٥xאא 
 :]صقال رسول اهللا [

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن, وال يرشب اخلمر حني يرشب «− 
ال يــــرسق حــــني يــــرسق وهــــو مــــؤمن, وال ينتهــــب هنبــــة يرفــــع وهــــو مــــؤمن, و

  .» مؤمنالناس إليه أبصارهم وهو
 :]اإلمامقال [

, فهـو حجـة عـىل احلنفيـة الـذين ال ًؤوالاحلقيقة أن احلـديث وإن كـان مـ
يزيـــد وال يزالـــون مـــرصين عـــىل خمالفـــة الـــسلف يف قـــوهلم بـــأن اإليـــامن ال 
 ,ً ناقـــصاًيـــنقص, فـــاإليامن عنـــدهم مرتبـــة واحـــدة, فهـــم ال يتـــصورون إيامنـــا

لـــذلك حيـــاول الكـــوثري رد هـــذا احلـــديث, ألنـــه بعـــد تأويلـــه عـــىل الوجـــه و
قـال . " ً كـامالً وهـو مـؤمن إيامنـا": ه حجة عليهم, فإن معنـاالصحيح يصري

   ومحل": ابن بطال
 يف ًأهل السنة اإليامن هنا عىل الكامل, ألن العايص يصري أنقص حاال

  ).١٠/٢٨( ذكره احلافظ "اإليامن ممن ال يعيص 
 والــصحيح الــذي ": عــن اإلمــام النــووي قــال) ١٢/٤٩(ومثلــه مــا نقلــه 

ملعـايص وهـو كامـل اإليـامن, هـذا ال يفعل هـذه ا: قاله املحققون أن معناه
ال : من األلفاظ التي تطلق عىل نفي اليشء, واملراد نفي كامله, كـام يقـال

ثـم أيـده . "علم إال ما نفع, وال مال إال ما نيل, وال عـيش إال عـيش اآلخـرة 
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 يالــشيخ القــار ومــن الغرائــب أن. احلــافظ يف بحــث طويــل ممتــع, فراجعــه
حلديث بمثل ما تقدم عن ابن بطال والنووي,  متعصبا فرس اًاّمع كونه حنفي

 وأصـــحابنا تــأولوه بـــأن املـــراد املـــؤمن "): ١/١٠٥ (" املرقـــاة "فقــال يف 
 عــىل أن اإليــامن هــو التــصديق, واألعــامل خارجــة ": , ثــم قــال".. الكامــل

   .فتأمل. فهذا يناقض ذاك التأويل! "عنه 
  ).١٢٧٧- ١٢٧٦، ٦/٢/١٢٦٩"(الصحيحة"
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z٦٦xאאא
 

 .حنيفة أيب عقيدة عىل الضوء نلقي لو املذاهب وعقيدة العقيدة عن تكلمنا مادام :سؤال
   مسطورة عقيدة له ليس ً:أوال حنيفة أبو:الشيخ
 تقدمـه باعتبـار حنيفـه وأبـو, األكـرب الفقـه اسمه إليه ينسب كتاب له: ًثانيا

 فهـو, للهجـرة) ١٥٠ (سـنة تـويف الثـاين القـرن أهـل مـن كـان ألنه الطبقةيف 
 األكــرب الفقــه إليــه املنــسوب الكتــاب هــذا, تالمــذة تــرك لكــن كتابــا يــرتك مل

 حنيفة أبو, تعاىل اهللا رمحه حنيفة أيب إىل املنتسبون عليه ما يمثل احلقيقة
 كـل عقيـدة وهـاي يـنقص وال يزيـد ال قلنـا كـام رأيـه هـو بـاإليامن يتعلق فيام
 التقليـد عـىل اجلمـود من مشاكل وهاي اليوم إىل الزمان أول من ألحنافا

 التقليــد أن العقيــدة كتــب يف يقولــون أهنــم عجــائبهم ومــن, بالعقيــدة خاصــة
 واألشــــاعرة ماتريديــــة املاتريديــــة بتــــشوف ذلــــك مــــع, جيــــوز ال العقيــــدةيف 

ّميض عىل أشاعرة ِ  وأنـتم العقيـدة يف التقليـد بيجـوز مـا وأين, كلها القرون ُ
 إال سـبيال نجـد وال لنا صح إذا حنيفة أيب فأتباع, التقليد هذا عىل جامدين

 بـــأن ٌيقـــول حنيفـــة فـــأبو حنيفـــة, أيب عقيـــدة يمثلـــون إهنـــم نقـــول أن ذلـــك إىل
 أي بــدون عنــه وينقلونــه هــذا يف معــه وأتبــاعهم يــنقص, وال يزيــد ال اإليــامن

 املتعارضة األقوال بعض اإلمام عن ينقلون فقهية مسائل يف خالف, بينام
 جيتهـــد اإلمـــام ; ألن]فيـــه[عجـــب ال هـــذا الواحـــدة, املـــسألة يف املتناقـــضة



@çbºfia@lbnØ 
 ١٦١ 

 أيب عـن نقل منهم أحد ما لكن, أبدا مانع فيه ما, آخر رأي له يبدو ثم برأيه
@bflßflë@žáŽçfl…afl‹@bÛg@bĆãbfl¹g﴿ آيـــة مـــن أكثـــر يف القـــرآن نـــص مـــع ًمـــشيا حنيفـــة
bĆàîčÜžflmflë﴾)٢٢:األحزاب(.  

 نقلـوا مـا, الكـريم القـرآن يف آيـة من أكثر يف القرآن بنص يزيد فاإليامن 
 زيادتـه وانـه ويـنقص يزيـد اإليـامن أن ضـعيفة ولـو حنيفـة أيب عـن رواية وال

  .املعصية ونقصانه الطاعة
flåíč̂﴿ :مداخلة Ûaflë@ažëfl†flnžça@žáŽçfl…afl‹@ôĆ†Žç@žáŽçbflmeflë@žáŽçaflìÔflm﴾)١٧:حممد(.  
   كثرية آيات فيه, كثرية ياتآ  فيه:الشيخ
  .)٢:األنفال(﴾afl‡gflë@žoflîčÜŽm@žáèžîÜflÇ@ŽéŽmbflíe@žáŽèžmfl…afl‹@bĆãbfl¹g ﴿:مداخلة
 أهـــل عقيـــدة مـــع ..عبـــارة تلتقـــي نـــاقلني األكـــرب الفقـــهيف :  الـــشاهد:الـــشيخ
 بأن اعتقد من: قال حنيفة أبا بأن فقالوا وجل عز هللا بالعلو يتعلق فيام السنة
 املاتريديــة بعــض عنــد موجــودة العقيــدة هــذه, كفــر فقــد الــسامء يف لــيس اهللا
 للعــيل العلــو صــفة موضــوع يف األشــاعرة مثــل كلهــم, وإال املاتريديــة مــش

 أبــا الــشديد, لكــن األســف مــع مكــان كــل يف اهللا أن يعتقــدون فهــم األعــىل
 أهــل ومــع والــسنة الكتــاب مــع فهــو عنــه رووهــا التــي الكلمــة هــذه يف حنيفــة

دالـــسنة وا ـــحلديث,وأك َّ  رجـــل فيـــه, الـــسادس القـــرن يف أتباعـــه بعـــض ذلـــك َ
   :»األمايل بدء« بقصيدة تسمى قصيدة له منهم

  اجلالل  بذي− ما دري إيه– بتوحيد          األمايل بدء يف العبد يقول
 باجلملـــة, والنـــسيان اإلمهـــال مـــع ذهبـــت وبعـــدين كنـــت حفظتهـــا قـــديام
  :الشاعر بيت بيقول
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  واتصال التمكن وصف بال          لكن شالعر فوق العرش ورب
 اهللا بـأن اعتقـد مـن " حنيفـة أبـو كـالم معنـى وهـي الـسنة أهـل عقيـدة هاي
  .والسنة الكتاب خالف ألنه " كفر فقد السامء يف ليس
 البـد إال ,الـسلفي اخلـط عـىل هـم األربعـة واألئمة حنيفة أبو اجلملة يف
  .واد يف أنفسهم واألئمة دوا يف هم األتباع لكن, زلة له واحد كل يعني
  )٠٠: ٠٧: ٣٤ /٥٢" ( اهلدى والنور"
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 ]:قال اإلمام[
ذهـب ...بعض األئمة املتقدمني ممـن يقلـدهم اليـوم مجـاهري املـسلمني

ألدلـة الكتـاب والـسنة إىل أن اإليامن ال يزيد وال ينقص, مـع خمالفـة ذلـك 
  .الرصحية وأقوال سلف هذه األمة

  ).٣٠ص"(حتقيق رفع األستار"
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 ]:ذكر اإلمام ضمن األمثلة عىل ضالل أيب غدة[

ــــأن اإليــــامن ال يزيــــد وال يــــنقص تعــــصبا حلنفيتــــه  ًإرصاره عــــىل القــــول ب
  .رصحية واألحاديث الصحيحة وأقوال السلفًوكوثريته خالفا لآليات ال

  )٥٦ص"(كشف النقاب عما يف كلمات أيب غدة من األباطيل واالفتراءات"
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  .»إنام حر جهنم عىل أمتي كحر احلامم «−  :] أنه قالص روي عن النبي[
  .)موضوع(
 :]اإلمامقال [

 هـــذا احلـــديث الباطـــل أن ال يرويـــه إال مثـــل هـــذين وحـــري بمثـــل: أقـــول
الكـــذابني, فإنـــه حـــديث خطـــري يقـــيض عـــىل بـــاب كبـــري مـــن أبـــواب الرتبيـــة 
واإلصالح يف الرشع, أال وهو باب الوعيد وما فيه من اآليات واألحاديث 

, ]التــي تطلــع عــىل األفئــدة[يف إيعــاد العــصاة مــن هــذه األمــة بالنــار املوقــدة 
 أذكـــر بعـــض مـــا حيـــرضين ً يف بيـــان هـــذا كثـــرية جـــداواألحاديـــث الـــصحيحة

  :اآلن منها عىل سبيل املثال
ثالث ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم  «−  ١

املــسبل إزاره واملنــان الــذي ال يعطــي شــيئا إال منــة, واملنفــق : عــذاب ألــيم
 إرواء "يف رواه مـسلم عـن أيب ذر وهـو خمـرج . »سلعته بـاحللف الكـاذب

  ).١٧٠ ("ختريج احلالل "و) ٨٩٢ ("الغليل 
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ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يـزكيهم وال ينظـر إلـيهم وهلـم  «−  ٢
رواه مسلم عن أيب . »شيخ زان, وملك كذاب وعائل مستكرب: عذاب أليم

  .هريرة
حتـــى إذا فـــرغ اهللا مـــن القـــضاء بـــني «: يف حـــديث الـــشفاعةص قولـــه−  ٣

د أن خيرج من النار من أراد أن خيرج ممن كـان يـشهد أن ال إلـه عباده وأرا
إال اهللا أمــر اهللا املالئكــة أن خيرجــوهم, فيعرفــوهنم بعالمــة آثــار الــسجود, 
وحـــرم اهللا عـــىل النـــار أن تأكـــل مـــن ابـــن آدم أثـــر الـــسجود, فيخرجـــوهنم قـــد 

: ويف حــــــديث أيب ســــــعيد. رواه الــــــشيخان عــــــن أيب هريــــــرة )١("امتحــــــشوا 
ن خلقــــا كثــــريا قــــد أخــــذت النــــار إىل نــــصف ســــاقيه, وإىل ركبتيــــه فيخرجــــو

  .رواه مسلم. »...و
فهــــذه األحاديــــث وغريهــــا رصحيــــة يف بطــــالن هــــذا احلــــديث, إذ كيــــف 

بــــل كيــــف يكـــون كــــذلك وقــــد !  وهــــو كحــــر احلـــامم?ًيكـــون العــــذاب ألـــيام
وباجلملـة فـأثر هـذا ! أحرقتهم النار, وأكلـت حلمهـم, حتـى ظهـر عظمهـم?

 ال خيفى عىل املتأمل فإنه يشجع الناس عىل استباحة ً جدااحلديث يسء
  !املحرمات, بعلة أن ليس هناك عقاب إال كحر احلامم

  ).١٤٨- ٢/١٤٥،١٤٧"(الضعيفة"

                                                 
 ].منه [. اهـ." الفتح " يف  كذا. واملحش احرتاق اجللد وظهور العظم,أي احرتقوا )١(
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 :]صقال رسول اهللا [
 .» إله إال اهللا صادقا هبا دخل اجلنةأبرشوا وبرشوا الناس من قال ال«

ُما كل حديث حتدث به العامة: ترمجه اإلمام بقوله[ َّ َ   :]ثم قال, ُ
حــدثنا هبــز حــدثنا محــاد بــن ســلمة حــدثنا أبــو ) ٤/٤١١(أخرجــه أمحــد 

: قـالصعمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه أن رسول اهللا
مـــر ريض اهللا عنـــه فبـــرشوه, فخرجـــوا يبـــرشون النـــاس, فلقـــيهم ع). فـــذكره(

  .فردهم
مل رددهتــم يــا : عمــر قــال: قــالوا. " مــن ردكــم? ": صرســول اهللا : فقــال
وهـــذا إســـناد صـــحيح : قلـــت! إذا يتكـــل النـــاس يـــا رســـول اهللا:  قـــال"عمـــر? 

رجالــه كلهــم ثقــات رجــال مــسلم, وأبــو عمــران اجلــوين هــو عبــد امللــك بــن 
كأنـه أراد طريـق مؤمـل فقـرص و) ١/٢٠٠(وحسنه احلافظ . حبيب األزدي

حدثنا مؤمل بن إسامعيل حدثنا محاد ) ٤/٤٠٢(ثم أخرجه أمحد . اآلتية
لكــن مؤمــل . "صفــسكت رســول اهللا:  قــال". بــن ســلمة بــه وزاد يف آخــره

بن إسامعيل فيـه ضـعف مـن قبـل حفظـه إال أنـه يـشهد لـه حـديث أيب هريـرة 
  بمثل هذه القصة
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فال تفعـل, فـإين أخـشى :  عمر قال": مطوال بينه وبني عمر, ويف آخرها
  ."فخلهم : صالناس عليها, فخلهم يعملون, قال رسول اهللا  أن يتكل

حدثنا أبـو كثـري : من طريق عكرمة بن عامر قال) ١/٤٤(أخرجه مسلم 
ويف قـــصة أخـــرى نحـــو األوىل وقعـــت بـــني جـــابر . أبـــو هريـــرة حـــدثني: قـــال

  :وعمر, ويف آخرها
ـــــا رســـــول اهللا:  قـــــال" ـــــاس قـــــد! ي ـــــواإن الن فقـــــال رســـــول .  طمعـــــوا وخبث
بإسـناد صـحيح ) ٧رقـم (أخرجـه ابـن حبـان . "اقعـد ): يعني جلابر(صاهللا

ويف البــاب عــن معــاذ بــن جبــل ريض اهللا عنــه وهــو اآليت . مــن حــديث جــابر
  :بعده, وفيه

وقـد أخرجـه . "دعهـم يعملـوا : أفال أبرشهم يـا رسـول اهللا? قـال:  قلت"
وغريمها من حديث أنس أن ) ١/٤٥(ومسلم )  فتح−  ١/١٩٩(البخاري 
  : احلديث وفيه"... يا معاذ: ومعاذ رديفه عىل الرحل قال ص رسول اهللا

وأخـرب هبـا معـاذ عنـد » إذا يتكلـوا: أفال أخرب به النـاس فيستبـرشوا? قـال«
مــن ) ٢٣٦ و٢٣٢ و٢٣٠ و٢٢٩ و٥/٢٢٨(وأخرجــه أمحــد . »تــأثامموتــه 

عته مـــــن رســـــول  أخـــــربكم بـــــيشء ســـــم": قـــــال يف أحـــــدها طـــــرق عـــــن معـــــاذ
مــن شــهد «:  أن أحــدثكموه إال أن تتكلــوا, ســمعته يقــولمل يمنعنــيصاهللا

أن ال إله إال اهللا خملصا من قلبه, أو يقينا من قلبـه مل يـدخل النـار, أو دخـل 
وإســـناده صـــحيح عـــىل . »دخـــل اجلنـــة ومل متـــسه النـــار«: وقـــال مـــرة» اجلنـــة

 بـاب ": عاذ بقولهوقد ترجم البخاري رمحه اهللا حلديث م. رشط الشيخني
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حــدثوا : مــن خــص بــالعلم قومــا دون قــوم كراهيــة أن ال يفهمــوا, وقــال عــيل
  ."الناس بام يعرفون, أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله

 ":  لـه" كتـاب العلـم "ثم ساق إسـناده بـذلك وزاد آدم بـن أيب إيـاس يف 
ما  ": ومثله قول ابن مسعود.  أي ما يشتبه عليهم فهمه"ودعوا ما ينكرون 

رواه . " ال تبلغــه عقــوهلم إال كــان لبعــضهم فتنــة ًأنــت بمحــدث قومــا حــديثا
  ).١/٩(مسلم 

 وممــــن كــــره التحــــديث بــــبعض دون بعــــض أمحــــد يف ":  قــــال احلــــافظ
 ومالــــك يف أحاديــــث ,األحاديــــث التــــي ظاهرهــــا اخلــــروج عــــىل الــــسلطان

 ومــن قــبلهم أبــو هريــرة كــام تقــدم عنــه ,الــصفات, وأبــو يوســف يف الغرائــب
  .و نحوه عن حذيفة,  اجلرابني وأن املراد ما يقع من الفتنيف

ـــجَ وعـــن احلـــسن أنـــه أنكـــر حتـــديث أنـــس للح اج بقـــصة العـــرنيني ألنـــه َّ
اختـــذها وســـيلة إىل مـــا كـــان يعتمـــده مـــن املبالغـــة يف ســـفك الـــدماء بتأويلـــه 

  .الواهي
 ,و ضــابط ذلــك أن يكــون ظــاهر احلــديث يقــوي البدعــة, وظــاهره يف األصــل غــري مــراد

  ."واهللا أعلم . فاإلمساك عنه عند من خيشى عليه األخذ بظاهره مطلوب
  ).٢٩٩- ٣/٢٩٧"(الصحيحة"
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 ]: أليب هريرةص قال رسول اهللا[
ُاذهــب بــنعيل هــاتني; فمن لقيــت مــن وراء هــذا احلــائط يــشهد أن ال إلــه « َِ َ ِ ــ َ ِّ

ِإال اهللا مستيقنا هبا قلبه; فبرشه باجلنة ِّ ِّ َ َُ ً َ ُ«.  
 ]:اإلمامل قا[

مـــــن طريـــــق ) ١٠ − ١/٩(, وأبـــــو عوانـــــة )٤٥ − ١/٤٤(أخرجـــــه مـــــسلم 
كنــا : حــدثني أبــو هريــرة قــال: حــدثني أبــو كثــري قــال: عكرمــة بــن عــامر قــال

, معنــا أبــو بكــر وعمــر يف نفــر, فقــام رســول اهللا صًقعــودا حــول رســول اهللا 
َمــن بــني أظهرنــا, فأبطــأ علينــا, وخــشينا أن يقتطع دوننــا, وفزعنــا فص َــُ قمنــا, َ

ً, حتــى أتيــت حائطــا صفكنــت أول مــن فــزع, فخرجــت أبتغــي رســول اهللا 
ًلألنصار لبني النجار, فدرت به هل أجد له بابا; فلم أجد, فإذا ربيع يدخل 

, فـاحتفزت فـدخلت − اجلـدول:  والربيـع− يف جوف حائط من بئـر خارجـة
 :قـال! نعـم يارسـول اهللا: فقلت. "أبو هريرة? ":  فقالصعىل رسول اهللا 

كنــت بــني أظهرنــا فقمــت فأبطــأت علينــا, فخــشينا أن : قلــت. "ماشــأنك? "
تقتطع دوننا, ففزعنـا, فكنـت أول مـن فـزع, فأتيـت هـذا احلـائط, فـاحتفزت 

, "! يــــا أبــــا هريــــرة": فقــــال! كــــام حيتفــــز الثعلــــب, وهــــؤالء النــــاس ورائــــي
فكـــان أول مـــن لقيـــت : وقـــال). فـــذكر احلـــديث:... (وأعطـــاين نعليـــه, قـــال

هاتـان نعـال رسـول اهللا : فقلـت! ما هاتان الـنعالن يـا أبـا هريـرة?: العمر, فق
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ًمن لقيت يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبـه; بـرشته : , بعثني هبامص
ارجــع يــا أبــا : فــرضب عمــر بيــده بــني ثــديي, فخــررت الســتي, فقــال.باجلنــة
إذا فرجعت إىل رسول اهللا عيشة, فأجهشت بكـاء, وركبنـي عمـر, فـ! هريرة

لقيـت : قلـت. "!مالك يا أبا هريـرة?": صهو عىل إثري; فقال رسول اهللا
عمــر, فأخربتــه بالــذي بعثتنــي بــه, فــرضب بــني ثــديي رضبــة خــررت الســتي; 

. "! مـا محلـك عـىل مـا فعلـت?! يا عمر": صقال رسول اهللا! ارجع: قال
بــأيب أنــت وأمــي, أبعثــت أبــا هريــرة بنعليــك; مــن لقــي ! يــا رســول اهللا: قــال
: قـال. "نعـم ": قـال! ًهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا هبا قلبه, بـرشه باجلنـة?يش

قال رسول . فال تفعل; فإين أخشى أن يتكل الناس عليها, فخلهم يعملون
  ."ِّفخلهم ": صاهللا

 ]:اإلمامقال [
ويف احلـــديث توجيـــه ســـديد للـــدعاة أن ال حيـــدثوا بأحاديـــث الرتغيـــب 

 منهــــا بالتفــــصيل; خــــشية أن يــــساء فهمهــــا, والرتهيــــب, إال مــــع بيــــان املــــراد
  :ًفيتكلوا, فيبن مثال

ًأن الــشهادة هللا بالوحدانيــة جيــب أن تفهــم جيــدا, بحيــث متنــع قائلهــا مــن 
  .عبادة غري اهللا بأي نوع من أنواع العبادات املعروفة

وأن من شهد هبا وقـرص بالقيـام بـبعض األحكـام الـرشعية, أو ارتكـب بعـض املعـايص; 
 .ي أنه ال يستحق أن يعذب عليها; إال أن يغفر اهللا لهفذلك ال يعن

  ).١٧١٠- ٧/٣/١٧٠٨"(الصحيحة"
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َوصــف أبوغــدة شــارح الطحاويــة أبــن أيب العــز باإلمامــة, فــأراد اإلمــام [
عض أهم املسائل العقدية التي قررها الشارح يف عقيدته األلباين إلزامه بب

والتـــي يعلـــم الـــشيخ األلبـــاين إنكـــار أيب غـــدة أو شـــيخه الكـــوثري هلـــا فقـــال 
  ]: اإلمام

ًفــإذا كــان أبــو غــدة مؤمنــا حقــا هبــذه اإلمامــة امللموســة املــشهورة :  قلــت ً
افق ما فإن أجاب عنها بام يو, فأنا أختار له من كالم هذا اإلمام سبع مسائل

ٍذهب إليه هذا اإلمام املشهور من قلب خملص فـذلك مـا نرجـوه وأعتـذر , ٍ
 −  مع األسف–وإن كانت األخرى فذلك مما يؤيد , إليه من إساءة الظن به
  .ما رميته به من املداراة

  ]:فذكر أربع مسائل ثم قال[
ًتبعـا لألئمـة مالـك ]أبن أيب العـز: أي ["اإلمام"يقول : املسألة اخلامسة

لــشافعي وأمحــد واألوزاعــي وإســحاق بــن راهويــة وســائر أهــل احلــديث وا
  :وأهل املدينة

. وعمــــل باألركــــان, وإقــــرار باللــــسان, إن اإليــــامن هــــو تــــصديق باجلنــــان
  .يزيد وينقص: وقالوا
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ًوشــيخك تعــصبا أليب حنيفــة خيــالفهم مــع رصاحــة األدلــة التــي تؤيــدهم 
بل ويغمز منهم , عنهممن الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ريض اهللا 

ًمجيعـــــا مــــــشريا إلـــــيهم بقولــــــه يف  أنــــــاس "إىل ) ٤٥ – ٤٤ص  ("التأنيـــــب"ً
وإنــام الفقــه ,  يــشري أهنـم ال علــم عنــدهم فـيام ذهبــوا إليــه وال فقـه"صـاحلون

وإنـــــه احلـــــق , إنـــــه اإليـــــامن والكلمـــــة: ثـــــم يقـــــول, عنـــــد أيب حنيفـــــة دوهنـــــم
هــم عنــده عــىل !) (وعليــه فالــسلف وأولئــك األئمــة الــصاحلون . والــرصاح

وقـد نقـل . وأنـه يزيـد ويـنقص, بـأن األعـامل مـن اإليـامن: الباطل يف قوهلم
يف , نقلـــه بحرفـــه, أبـــو غـــدة كـــالم شـــيخه الـــذي نقلنـــا موضـــوع الـــشاهد منـــه

ثـم أشـار إليـه يف مكــان , )٦٩ – ٦٧ص  ("الرفـع والتكميـل"التعليـق عـىل 
ًآخر منه ممجدا به ومكربا له بقوله    ):٢١٨ص (ً

ًلزامــا مــا ســبق نقلــه تعليقــا فإنــك ال تظفــر بمثلــه يف كتــاب ثــم أعــاد وانظــر  ً  
 أن هـذا –وظنـي بـه أنـه جيهـل . مع بالغ إعجابه به) ٢٢٣ص (اإلشارة إليه 

 مـــع مـــا فيـــه مـــن –التعريـــف لإليـــامن الـــذي زعـــم شـــيخه أنـــه احلـــق الـــرصاح 
خمــالف ملــا عليــه املحققــون مــن , املخالفــة ملــا عليــه الــسلف كــام عرفــت

  : احلنفية أنفسهم الذين ذهبوا إىلعلامء
 "البحـر الرائـق"كام يف ! أن اإليامن هو التصديق فقط ليس معه اإلقرار

والكـوثري يف كلمتـه املـشار إليهـا حيـاول , )٥/١٢٩(البن نجيم احلنفي 
, فيها أن يصور للقارئ أن اخلالف بني السلف واحلنفية يف اإليامن لفظي

ً ركنــا أصــليايــشري بــذلك إىل أن األعــامل ليــست ثــم يتناســى أهنــم يقولــون , ً
بــل إهنــم قــالوا يف , ًوهــذا مــا ال يقــول بــه احلنفيــة إطالقــا, بأنــه يزيــد ويــنقص
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اإليامن يزيد ويـنقص كـام يف : وبقوله: صدد بيان األلفاظ املكفرة عندهم
فالــــسلف عــــىل هــــذا كفــــار ! "بــــاب أحكــــام املرتــــدين" – "البحــــر الرائــــق"

 "التنكيـل"و) ٣٦٠ – ٣٣٨ص (الطحاويـة راجـع رشح !! عندهم مرتدون
  .الذي كشف عن مراوغة الكوثري يف هذه املسألة) ٣٧٣ – ٢/٣٦٢(

وليعلم القارئ الكريم أن أقل ما يقال يف اخلالف املذكور يف املسألة 
ً ولو كان فاسقا فاجرا –أن احلنفية يتجاهلون أن قول أحدهم  أنا مؤمن : − ً

 التــأدب مــع القــرآن ولــو مــن الناحيــة –ويــل ينــايف مهــام تكلفــوا يف التأ, ًحقــا
žoÜčuflë@ŽéÜÛa@flŠč×Ž‡@afl‡g@flåíč̂@@@@@﴿: اللفظية عىل األقل الذي يقول Ûa@flæìŽäčßžûŽàÛa@bflàŞãg

@@@@@@@@@@flæìÜ×flìflnflí@žáèğifl‰@óÜflÇflë@bĆãbfl¹g@žáŽèžmfl…afl‹@ŽéŽmbflíe@žáèžîÜflÇ@žoflîčÜŽm@afl‡gflë@žáŽèŽiìÜÓL@@@@flæìŽàîčÔŽí@flåíč̂ Ûa@@
flæìÔčÐäŽí@žáŽçbfläÓfl‹fl‰@bŞàčßflë@ñýŞ–ÛaLbÔfly@flæìŽäčßžûŽàÛa@ŽáŽç@Ùč÷Ûžëc@﴾.  

من , فليتأمل املؤمن الذي عافاه اهللا تعاىل مما ابتىل به هؤالء املتعصبة
  !ًومن هو املؤمن حقا عند هؤالء?, ًهو املؤمن حقا عند اهللا تعاىل

  )٥٨ – ٥٧ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"
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z٧٣xאאאא
אא 

 :]ص روي عن النبي[
, وشق ً يموت فلم جيد فيه خرياًحرض ملك املوت عليه السالم رجال «

 ً, ثــم فــك عــن حلييــه فوجــد طــرف لــسانه الصــقاًعــن قلبــه فلــم جيــد فيــه شــيئا
  . » له بكلمة اإلخالصال إله إال اهللا, فغفر اهللا: بحنكه يقول

  .)منكر(
 :]قال اإلمام[

ال إلــه إال : ثــم إن احلــديث منكــر عنــدي ينــاقض بعــضه آخــره, ألن قولــه
اهللا, ال ينفعـــه مـــا دام مل يوجـــد يف قلبـــه يشء مـــن اإليـــامن إال عـــىل مـــذهب 

  .فتأمل. بعض املرجئة الغالة الذين ال يشرتطون مع القول اإليامن القلبي
  ).١٠١، ٦/٩٩"(الضعيفة"
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z٧٤xאאא 
 ]:قال اإلمام[

  . املعرفة باليشء ال تعني اإليامن به
  ).٦ص"(صفة الصالة"
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z٧٥xאא 
 ]:قال اإلمام[

ــــــاب املــــــذكور  ــــــدا يل مــــــن مطــــــالعتي للكت ــــــاب [وقــــــد ب ظــــــاهرة "أي كت
ً فائــــدة كبــــرية جــــدا يف الــــرد عــــىل علــــامء أنــــه ذو] لــــسفر احلــــوايل"اإلرجــــاء

اإليــامن يزيــد ويــنقص, : (الكــالم الــذين خيــالفون أهــل احلــديث يف قــوهلم
, مع غلو ظاهر يف بعض عباراته; حتى )وأن األعامل الصاحلة من اإليامن

َّليخـــال إيل أنـــه يميـــل إىل مـــذهب اخلـــوارج, مـــع أنـــه يـــرد علـــيهم, وغمـــزين 
ًرصحيا وأخرى تلوحيا, مع إظهـاره االحـرتام باإلرجاء أكثر من مرة; تارة ت ً

, وهـــو يعلـــم أننـــي − األتبـــاع : ً خالفـــا لـــبعض الغـــالة وال أقـــول− والتبجيـــل 
ًأنرص مذهب أهل احلـديث, متـذرعا بـأنني ال أكفـر تـارك الـصالة كـسال; مـا  ً

إن مل تصل, وإال; : (مل يدل عىل أن تركه عن عقيدة وجحود, كالذي يقاله
 " كـــام كنـــت نقلتـــه يف رســـالتي − تـــل; فهـــذا كـــافر مرتـــد , فيـــأبى فيق)قتلنـــاك

 وعـىل مثلـه محـل −  عـن ابـن القـيم وشـيخه ابـن تيميـة "حكم تارك الصالة 
ابن تيمية اآلثار التي استفاضت عن الصحابة يف كفر تارك الصالة, وقولـه 

انظـــر كالمهـــام يف . »لـــيس بـــني العبـــد وبـــني الكفـــر إال تـــرك الـــصالة«: ص
ــــا املؤلــــف املــــذكور ). ٤٦ −  ٣٨ص (الرســــالة املــــذكورة  ومــــع هــــذا رمان

ســـاحمه اهللا, وهـــدانا اهللا وإيـــاه ملـــا اختلـــف فيـــه مـــن احلـــق; إنـــه .. رجـــاءباإل
  .هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم
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ًوجمـــال مناقـــشته واســـع جـــدا فـــيام نبـــا قلمـــه عـــن الـــصواب, ومـــا فيـــه مـــن 
ه  و,األخطـــاء والتناقـــضات, وبخاصـــة يف تأويلـــه لألحاديـــث والنـــصوص ّـــلي

 مــــع حماولتــــه التــــشكيك يف صــــحة ,إياهــــا إىل مــــا يتفــــق مــــع مــــا ذهــــب إليــــه
 كـام فعـل − احلديث املتفـق عـىل صـحته; إذ شـعر أن تأويلـه إيـاه غـري مقنـع 

 بــل ,− بحــديث اجلهنميــني الــذين خيــرجهم اهللا مــن النــار بغــري عمــل عملــوه 
  .ًوإعراضه أحيانا عن ذكر ما هو عليه منها

ً يتطلــب التفــرغ لــه وقتــا مديــدا, ممــا ال أجــده ًهــذا بــاب واســع جــدا: أقــول ً
  .اآلن

  .)١(واهللا املستعان
  ).١٤/٢/٩٤٩"(الضعيفة"

                                                 
الــدرر املتأللئــة بــنقض اإلمــام " يف  وانظــر بعــض مــا علقــه اإلمــام عــىل الكتــاب املــذكور)١(

 .عيل بن حسن احللبي:  لتلميذه الفاضل"العالمة األلباين فرية موافقة املرجئة
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z٧٦x 
 ]:قال اإلمام[

ُطبعت  ْ َ  فنفـع اهللا هبـا مـن "حكم تارك الصالة "رسالة خاصة بعنوان ... َ
أن تــارك :  مــن احلكــم]افيهــ[شــاء مــن عبــاده, واســتنكر بعــض املــؤلفني مــا 

 ليس بكافر; ملخالفته إياه عقيدة, فهو هبذا −  مع إيامنه هبا−  ًالالصالة كس
االعتبار خمـالف لـه; وهـو عمـل قلبـي; واهللا عـز وجـل ضـمن أن ال يـضيعه; 

 فمـــن مل يـــصدق هبـــذا احلـــديث; ": كـــام قـــال أبـــو ســـعيد يف احلـــديث هـــذا
  .﴾đñŞ‰fl‡@flÞbÔžrčß@ŽáčÜÄflí@ü@fléÜÛa@ŞægNNN﴿: فليقرأ هذه اآلية

يتحرسون يوم  ًنظر إىل تركه الصالة فهو مشابه للكفار عمال; الذينوبال
ŽáčÈİŽã@Ùflã@žáÛflë@L@@@@@@@@@@@@@@﴿ :القيامة; فيقولون وهـم يف سـقر ́Üfl–ŽàÛa@flåčß@Ùflã@žáÛ

č́ØžčàÛa ﴾)فكفـره كفـر عمـيل; ألنـه عمـل عمـل الكفـار; فهـو )٤٤،  ٤٣:املدثر ;
 الزكاة يعـذب يـوم القيامـة ًكالتارك للزكاة; وقد صح احلديث أيضا أن مانع

باملــــه الــــذي كــــان منعــــه, ثــــم يــــساق إمــــا إىل اجلنــــة وإمــــا إىل النــــار, ولكــــن 
تأول هذا احلديث كام تأول حديث −  هدانا اهللا وإياه− املؤلف املشار إليه

ًاملانع للزكاة تأويال عطل داللته الرصحية عىل ما ذهبنا إليه من الفرق بني 
; مـــع أنـــه قـــد صـــح هـــذا عـــن ابـــن عبـــاس الكفـــر االعتقـــادي والكفـــر العمـــيل

وبعــض تالمذتــه, وجــرى عليــه مــن بعــدهم مــن أتبــاع الــسلف; كــابن القــيم 
وشــيخه; كــام تقــدم يف هــذا البحــث; ومــع ذلــك مل يعــرج عليــه املــومى إليــه 
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ŽÝflÈžvfläÏc@  ﴿:واهللا عــــز وجــــل يقــــول!ًمطلقــــا ولــــو لــــرده; وال ســــبيل لــــه إليــــه
@@fĺ čàčÜžŽàÛaL´čßŠžvŽàÛb×@@@@@@@@æìŽàØžzflm@flÑžî×@žáØÛ@bflß@﴾) وكـذلك )٣٦،  ٣٥:القلـم?

 الـرصيح ".. إن لإلسالم صـوى": عن حديثاملذكور نظره رصف املؤلف
 "; وبــني "ًمــن تــرك ســهام; فهــو ســهم مــن اإلســالم تركــه ": يف التفريــق بــني

. ; فلــم يتعــرض لــه بجــواب"مــن تــرك األســهم كلهــا; فقــد نبــذ اإلســالم كلــه 
األحاديـــث  ل تأويلـــه أو تـــضعيفه; كـــام فعـــل بغـــريه مـــنوال أســـتبعد أن حيـــاو

  .الصحيحة
ًوباجلملــــة; فمجــــال الــــرد عليــــه واســــع جــــدا, وال أدري متــــى تــــسنح يل 
ًالفرصة للرد عليه, وبيان ما يؤخذ عليها فقها وحديثا? وإن كنت أشـكر لـه  ً
أدبـــــه ولطفـــــه وتبجيلـــــه لكاتـــــب هـــــذه األحـــــرف, ودفاعـــــه عـــــن عقيـــــدة أهـــــل 

ًامن يزيد وينقص; وإن كان قد اقرتن به أحيانا يشء من احلديث يف أن اإلي
الغلــو واملخالفــة; واالهتــام باإلرجــاء; مــع أنــه يعلــم أننــي أخــالفهم خمالفــة 

اإليامن يزيد وينقص; وإن األعامل الصاحلة من اإليـامن, : جذرية; فأقول
ًوإنــه جيــوز االســتثناء فيــه; خالفــا للمرجئــة, ومــع ذلــك رمــاين أكثــر مــن مــرة 

..  وأتبع السيئة احلـسنة متحهـا": صفقلب بذلك وصية النبي ! رجاءباإل
 مـا تقـول ": فقد قال رجل البن املبـارك! ما أشبه اليوم بالبارحة: فقلت! "

فقـال . ال أخرجه من اإليـامن: فيمن يزين ويرشب اخلمر; أمؤمن هو? قال
 ال إن املرجئـة: فقال له ابن املبـارك! ًعىل كرب السن رصت مرجئا: الرجل
. واملرجئـــــة ال تقـــــول ذلــــــك. اإليـــــامن يزيـــــد ويــــــنقص: أنـــــا أقــــــول! تقبلنـــــي

ُوأنـــا ال أعلـــم تقبلـــت منـــي حـــسنة? ومـــا . حـــسناتنا متقبلـــة: واملرجئـــة تقـــول
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رواه ابــــن راهويــــه يف . "أحوجــــك إىل أن تأخــــذ ســــبورة فتجــــالس العلــــامء 
  ).٦٧١ − ٣/٦٧٠ ("مسند ه "

هــو اإلرشاك بــالقول مــع ووجــه املــشاهبة بــني االهتــامني الظــاملني : قلــت
املرجئــة يف بعــض مايقولــه املرجئــة; أنــا بقــويل بعــدم تكفــري تــارك الــصالة 
ًكــسال; وابــن املبــارك يف عــدم تكفــري مرتكــب الكبــرية ولــو أردت أن أقابلــه 
باملثل لرميته باخلروج;ألن اخلوارج يكفرون تارك الصالة وبقية األركان 

 . ﴾×c@žæc@čéÜÛbči@Ž‡ìŽÇcč́ÜčçbflvÛa@flåčß@flæì﴿و! األربعة

  ).١٥٤- ٧/١/١٢٧"(السلسلة الصحيحة"
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z٧٧xאאא 
فــأورد بعــض , ريكفــشــيخنا ظهــرت هنــاك بعــض الكتــب فتكلمــوا عــن مــسائل الت: ســؤال

واهتموا هبا أن عقيدة أهل السنة واجلامعة يف هذه املسألة هي من , األدلة يف مسألة اإليامن
, ًوأوردوا كالمــا البــن أيب العــز وللطحــاوي فــام ردكــم عــىل هــذه الــشبهة, مــسائل املرجئــة

 ًجزاكم اهللا خريا?
ا وبـني املرجئـة ـاخلالف جذري بني أهل الـسنة حق: ً ردنا أن أوال:الشيخ 
أن أهــل الــسنة يعتقــدون أن األعــامل الــصاحلة مــن : ا مــن نــاحيتني اثنتــنيــحق

ويرصحون بـأن اإليـامن هـو إقـرار ,  يعتقدون ذلكأما املرجئة فال, اإليامن
عـامل الـصاحلة فليـست مـن أمـا األ, باللسان وتصديق باجلنـان وهـو القلـب

وبـــذلك يـــردون نـــصوص كثـــرية ال حاجـــة بنـــا إىل ذكـــر يشء منهـــا , اإليـــامن
  .عىل األقل إال إذا اضطررنا

 ,اــأهــل الــسنة حق] فيهــا[ هــذه هــي النقطــة األوىل التــي خيــالف املرجئــة 
 : أن أهـل الـسنة يقولـون:النقطة الثانية وهـي تتفـرع مـن النقطـة األوىل وهـي

 املرجئـــــة , ونقـــــصانه باملعـــــصية, زيادتـــــه بالطاعـــــة,اإليـــــامن يزيـــــد ويـــــنقص
 , بـأن اإليـامن ال يزيـد وال يـنقص: ويقولـون,ينكرون هذه احلقيقة الرشعية

تبني يف فاهتـــام مـــن أرشت إلـــيهم والعهـــدة عـــىل الـــراوي اهتـــام هـــؤالء الكـــا
 فـــذلك يـــدل ,العـــرص احلـــارض أهـــل الـــسنة بـــأهنم مرجئـــة يف مـــسألة اإليـــامن

ـا أهنـــم جيهلـــون هـــذه  ; عـــىل أحـــد أمـــرين اثنـــني وأحالمهـــا مـــرواضـــحةداللـــة  إمــ
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 واإليامن , كيف يتهم من يقول اإليامن يشمل العمل الصالح, وإما أهنم يتجاهلوهنا,احلقيقة
ــ,يزيــد ويــنقص  ًاّ واملرجئــة خيــالفون هــؤالء جــذري,ة كيــف يــتهم هــؤالء بــأهنم مرجئ
 , وال يقبــل الزيــادة والنقــصان, اإليــامن ال يــشمل العمــل الــصالح:فيقولــون

 إيـــامين كـــإيامن جربيـــل عليـــه :حتـــى رووا عـــن أحـــد كبـــارهم أنـــه كـــان يقـــول
 مـع نـص كتـاب ً لكنـه لـيس صـادقا,ً وهو قد يكـون صـادقا مـع نفـسه,السالم

 ألنـــه يعتقـــد أن اإليـــامن لـــيس لـــه ;ربيـــل إيـــامين كـــإيامن ج:ربـــه حيـــنام يقـــول
 وهذا اإليـامن الـذي هـو , وإنام هو إيامن,عالقة بالصالة والعبادة والتقوى

 ألنـــه إن نقـــصت حتـــت اليقـــني ;جمـــرد االعتقـــاد ال يقبـــل الزيـــادة والنقـــصان
 لكن اإليامن ال يقبل اجلمـود كهـذا ,دخله الريب والشك حني ذاك ال يفيد

 سـلطت فيـه مـن أنـوار فهـو يتـسع ويتـسع إىل مـا ال النور كهـذا املكـان مهـام
 فــإذن اهتــام أهــل الــسنة مــن هــؤالء الــذين يبــدوا ممــا ســمعت مــن ,حــدود لــه

ــــاخلوارج أولئــــك الــــذين يقولــــون بمثــــل هــــذه الكلمــــة  ,الــــسؤال يلحقــــون ب
 وخيالفون يف ذلك نصوص كثرية ,ويكفرون من ارتكب كبرية من الكبائر

 كيــف يتهمــون مجــاهري املــسلمني مــن ًفيــا عجبــا ,ةا مــن الكتــاب والــسنوكثــرية جــد
 بــأهنم خــري قــرون يتهمــوهنم ص الــصحابة والتــابعني وأتبــاعهم الــذين شــهد هلــم رســول اهللا

 واألمـر , وخيالفون بذلك أساطيل من نصوص الكتاب والسنة,بأهنم مرجئة
 ولعـل يف ً أكثـر ممـا ذكرتـه آنفـاالفريـة يف رد هـذه ًيف ظني ال يتطلب توسـعا

  . كفاية إن شاء اهللاهذا
  ) سالم طريق اإل٠٠: ١٦: ٣٣/ ٧٦٤" ( اهلدى والنور" 
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z٧٨xאא
אאzאאx 

 إن احلمــد هللا نحمــده, ونــستعينه, ونــستغفره, ]:خالــد العنــربي[امللقــي 
, ومن سـيئات أعاملنـا, مـن هيـده اهللا فـال مـضل ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا

له, ومن يضلل فـال هـادي لـه, وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه, 
  :ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله, أما بعد

  ...أبا عبد الرمحن فضيلة الشيخ الداعية العالمة النقاد املحدث 
  . دعك دعك من هذه األلفاظ:الشيخ
إنـــام مثـــل : ين األلبـــاين, ال شـــك كـــام يقـــول أبـــو قالبـــة نـــارص الـــد:امللقـــي

العلـــامء كمثـــل النجـــوم التـــي هيتـــدى هبـــا, واألعـــالم التـــي يقتـــدى هبـــا, فـــإذا 
  .تغيبت حتريوا, وإذا تركوها ضلوا

أال وإن الشباب اليوم يف حرية شديدة جتاه مسائل اإليـامن والكفـر وال 
 عـــىل كـــل أحـــد شـــك أن هـــذه املـــسائل مـــن اخلطـــورة بمكـــان, وأنـــه يتعـــني

 علــق هبــا الــسعادة والــشقاوة, − تبــارك وتعــاىل− االعتنــاء بتحقيقهــا; ألن اهللا 
واالخـــتالف يف هــــذه املــــسائل هـــو أول اخــــتالف وقــــع يف هـــذه األمــــة بــــني 
ًالصحابة واخلوارج كام ال خيفى عىل فضيلتكم, ولذلك كـان لزامـا علينـا 

من فضيلتكم, ونبدأ أن نطرح بعض األسئلة, لعل اهللا ينفع باجلواب عليها 
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فـــال شـــك أن اإليـــامن عنـــد أهـــل : بالـــسؤال األول وهـــو يف مـــسائل اإليـــامن
ــــات ــــان, وقــــول : الــــسنة كــــام يعــــرب بعــــض العلــــامء مخــــس نون اعتقــــاد باجلن

. باللسان, وعمل باألركان, يزيد بطاعـة الـرمحن, ويـنقص بطاعـة الـشيطان
 وعمـــل وبعبـــارة أخـــرى فـــإن اإليـــامن قـــول وعمـــل, قـــول القلـــب واللـــسان,

ًالقلــــب واجلــــوارح, فــــال يكــــون الرجــــل مؤمنــــا حتــــى يــــصدق بقلبــــه, ويقــــر 
ًبلسانه, وال يكون بذلك مؤمنا حتى يأيت بعمل القلب من احلب واخلشية 

, ونحـــو ذلـــك مـــن األعـــامل − تبـــارك وتعـــاىل− والتعظـــيم واإلجـــالل للـــرب 
مــا موقــع العمــل مــن اإليــامن? وهــل هــو : القلبيــة, والــسؤال فــضيلة الــشيخ

  .كامل أم رشك صحة? أرجو توضيح هذه القضية, وبارك اهللا فيكمرشط 
 الـــذي فهمنـــاه مـــن أدلـــة الكتـــاب والـــسنة ومـــن أقـــوال األئمـــة مـــن :الـــشيخ

صحابة وتابعني وأئمـة جمتهـدين أن مـا جـاوز العمـل القلبـي وتعـداه إىل مـا 
يتعلق بالعمل البدين فهو رشط كامل وليس رشط صحة, ولـذلك فالزيـادة 

لذي هو معروف عند العلامء, وجاء ذكره يف تضاعيف السؤال والنقصان ا
ًإنـــام يزيـــد هبــــذه األعـــامل ويــــنقص, فهنـــاك ارتبــــاط وثيـــق جــــدا بـــني العمــــل 
القلبي, والعمل البدين, فكلام ازداد اإليامن يف القلب كلـام ظهـرت آثـاره 
ًعــىل البــدن, وكلــام ازداد العمــل بــدنيا عــاد بزيــادة يف اإليــامن القلبــي, فهــذا 

ًو الــذي نفهمــه ممــا أرشت إليــه آنفــا مــن أقــوال العلــامء الــذين كــانوا أعلــم هــ
النـــــاس بـــــدالالت الكتـــــاب والـــــسنة, وقـــــد فهمـــــت بـــــاألمس القريـــــب أنـــــك 
توسـعت يف هــذا املوضـوع وجلبــت كـل مــا تيــرس لـك مــن األدلـة مــن كتــاب 

 وأقـــوال أئمـــة الـــسلف ومـــن جـــرى عـــىل صاهللا ومـــن أحاديـــث رســـول اهللا 
اية وغنية عن اإلفاضة بالنـسبة ملثـل هـذا الوقـت, والـذي منهجهم ما فيه كف



@çbºfia@lbnØ 
 ١٨٦ 

ًنرجتل فيه اجلواب عن سـؤالك ارجتـاال, فـإذا كـان هنـاك يشء حيتـاج إىل 
  .توضيح أو بيان فنوضحه, وإال ننتقل إىل ما بعد هذا السؤال

 فضيلة الشيخ ما دام العمل رشط كامل ال رشط صحة كام يقول :امللقي
بعـــض النـــاس يـــتهم أهـــل الـــسنة أو يـــتهم بعـــض املعتزلـــة واخلـــوارج, فـــإن 

السلفيني بأهنم مرجئة ذلك; ألهنم يعتقدون أهنـم إن قـالوا إن العمـل رشط 
كــامل فــإن ذلــك يــؤدي إىل أن اإليــامن قــول بــال عمــل, ويقولــون هــذا قــول 
املرجئـــة, فـــام دمـــتم أنـــتم أهيـــا الـــسلفيون ال تكفـــرون تـــارك األعـــامل, ومـــن 

ة, وكـذلك مـن تـرك احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا تلك األعامل األركان اخلمـس
− من غري ما جحود واسـتحالل, فـأنتم مرجئـة, فـام ردكـم عـىل هـذه الفريـة 

  ?− بارك اهللا فيكم
نحــن مــا هيمنــا االصــطالحات احلادثــة بقــدر مــا هيمنــا اتبــاع : ً أوال:الــشيخ

ٌاحلــق حيــثام كــان, فــسواء قيــل إنــه هــذا مــذهب اخلــوارج أو املعتزلــة, فهــم 
ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا, فهــل معنــى كوننــا وافقنــاهم : ن معنــايقولــو

عىل هذه الكلمة الطيبة أن نحيـد عنهـا; ألن غرينـا مـن أصـحاب االنحـراف 
ال, وإنــام : , بداهــة ســيكون اجلــواب− ًأيــضا− عــن احلــق هــم يقولــون ذلــك 

نحــن كــام جــاء يف بعــض األحاديــث الــصحيحة نــدور مــع احلــق حيــث دار, 
همــــون أهــــل الــــسنة الــــذين يقولــــون بــــام ذكرنــــا ممــــا عليــــه األئمــــة فالــــذين يت

باإلرجـــاء; فـــام هـــو هـــذا اإلرجـــاء? عنـــدهم, مـــا هـــو هـــذا اإلرجـــاء? الـــذين 
يقولون باإلرجاء ال يقولون بأن اإليامن يزيـد ويـنقص بـاألعامل الـصاحلة, 
ًولذلك فثمة خالف واضح جدا بني أهل احلق وبني املرجئة, فـنحن نعلـم 
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لسلف يذكرون عن بعض السلف من املرجئة الذين يقولون إن أن علامء ا
إيــــامين : اإليــــامن ال يزيــــد وال يــــنقص أن أحــــدهم ال يتــــورع عــــن أن يقــــول

كـــإيامن جربيـــل, هـــذا منقـــول; ذلـــك ألن حقيقـــة اإليـــامن عنـــدهم غـــري قابلـــة 
للزيـــادة والنقـــصان أيـــن مـــذهب اإلرجـــاء مـــن قولنـــا نحـــن بـــأن اإليـــامن يزيـــد 

 يف السؤال مما ال حاجـة إىل تكـرار أنـه زيادتـه بالطاعـة وينقص, وكام جاء
ًونقصانه باملعصية, ولقد بلـغ مـن انحـراف القـائلني باإلرجـاء حقيقـة مبلغـا 
ًخــالفوا فيــه نــصوصا غــري النــصوص التــي تــدل رصاحــة يف الكتــاب والــسنة 
عــىل أن اإليــامن يزيــد, فقــالوا بأنــه بنــاء عــىل قــوهلم أن اإليــامن ال يزيــد وال 

 قالوا تلك الكلمة وبنوا عليها أنه ال جيـوز االسـتثناء يف اإليـامن, ال ينقص
ً, ورتبــوا عــىل هــذه القولــة حكــام − إن شــاء اهللا− أنــا مــؤمن : جيــوز أن يقــول

ًخطريا جدا وهو تكفري من يستثني يف إيامنه, فمن قال إن شاء − أنا مؤمن : ً
 بـــشافعية;  قـــد جـــاء يف كتـــب الفـــروع بأنـــه ال جيـــوز حلنفـــي أن يتـــزوج− اهللا

ألهنــم يــستثنون يف إيامهنــم, هكــذا كــان قــد صــدر مــن بعــض علامئهــم مــن 
قبل, ثم جاء من يظن بأنه كان من منصفيهم أو من املعتـدلني فـيهم, فـأفتى 

ــــاجلواز, لكــــن احلقيقــــة أننــــي أتــــساءل أهيــــام أخطــــر? أهــــذا الــــذي أفتــــى : ب
للحنفـي أن باجلواز بالتعليل اآليت? أم أولئك الذين رصحوا بأنه ال جيـوز 

يتــزوج بالــشافعية; ألهنــم يــشكون يف إيامهنــم? فــالتي تــشك يف إيامهنــا ال 
تكون مسلمة وال من أهـل الكتـاب ليجـوز أن يتزوجهـا, لـو كانـت مـن أهـل 
الكتــاب, فجــاء هــذا الــذي قــد يظــن أنــه مــن املعتــدلني فــيهم فأجــاب حيــنام 

− لتعليل جيوز وا: سئل وهو املعروف بمفتي الثقلني ومؤلف التفسري قال
ً تنــزيال هلــا منزلــة أهــل الكتــاب, فهــذا هــو جــواب − اآلن هــو موضــع العــربة
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املرجئــة, وال شــك أن الــذين يتهمــون القــائلني بكلمــة احلــق ممــا ســبق بيانــه 
ًآنفــا أن اإليــامن يزيــد ويــنقص إىل آخــره أهنــم يقولــون عــىل أهــل احلــق مــا 

أهنم مبطلـون ليس فيهم, ويف اعتقادي أهنم يعلمون ما يقولون, ويعلمون 
ًفـــيام يقولـــون, فـــالفرق يف اعتقـــادي واضـــح جـــدا بـــني عقيـــدة الـــسلف وبـــني 
املرجئـــة, فـــشتان بـــني الفـــريقني, والظلـــم مـــن هـــؤالء الناشـــئني اليـــوم الـــذين 

  .يتهمون أتباع السلف الصالح بأهنم مرجئة, نعم
 ثـــم إن شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة قـــسم فـــرق املرجئـــة إىل ثالثـــة :امللقـــي

: ومـنهم مـن يقـول. هم من يقول إن اإليامن جمـرد مـا يف القلـبفمن: أقسام
إنـــــه جمـــــرد قـــــول اللـــــسان, وهـــــذا ال يعـــــرف ألحـــــد قبـــــل الكراميـــــة الفرقـــــة 

  .املعروفة
  .نعم :الشيخ
هـو :  وهناك قول ثالث للمرجئة, وهـم مرجئـة الفقهـاء إذ يقولـون:امللقي

لتكم تــصديق القلــب وقــول اللــسان, وعامــة املرجئــة كــام تعلمنــا مــن فــضي
يــذهبون إىل أنــه ال يزيــد وال يــنقص وال يتــبعض وال يتفاضــل أهلــه فيــه, بــل 
إيامن اجلميع سواء, أما السلفيون أهـل احلـديث والـسنة فـإهنم يقولـون إنـه 
اعتقاد وقول وعمـل يزيـد ويـنقص ويتـبعض ويتفاضـل أهلـه فيـه, ويتـسثنون 

لطيبـــة يف اإليـــامن ويـــرون أنـــه أصـــل وفـــرع, كـــام أين أضـــيف إىل كلمـــتكم ا
إن : ًقولة طيبة البن أيب العز يف رشحه للعقيـدة الطحاويـة يقـول فـيام يقـول

  .اإلرجاء املذموم الذي ذمه
  :ً عفوا كيف يقول:الشيخ
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إن اإلرجاء املذموم يؤدي إىل ظهور الفسق واملعايص, :  يقول:امللقي
  ًأنا مؤمن مسلم حقا كامل اإلسالم واإليامن : بأن يقول
   هاه:الشيخ
 ويل من أولياء اهللا فال يبايل بام يكون منـه مـن املعـايص, وهبـذا :امللقي

ال يــرض مــع اإليــامن ذنــب ملــن عملــه, وهــذا باطــل : املعنــى قالــت املرجئــة
كـام أن هنـاك قـول آخـر حلـافظ أهـل املغـرب . ًقطعا كام يقول ابن أيب العـز

ول يعنـي القـ–هذا قـول : أيب عمر ابن عبد الرب يؤيد ما قاله فضيلتكم يقول
هذا قول قد قال به مجاعة من األئمة ممن : , يقول− بعدم كفر تارك الصالة

; إال أن املرجئــة − ًأيــضا− اإليــامن قــول وعمــل, وقالــت بــه املرجئــة : يقــول
املؤمن املقر مستكمل اإليامن, وقد ذكرنا اختالف أئمة أهل السنة : تقول

تـــارك : لـــتواجلامعـــة يف تـــارك الـــصالة, فأمـــا أهـــل البـــدع فـــإن املرجئـــة قا
الصالة مؤمن مستكمل اإليامن إذا كان مقر غري جاحد وال مـستكرب انتهـى 

  . − رمحه اهللا− كالم احلافظ 
 هــذه الفريــة ليــست باحلديثــة, وإنــام هــي فريــة − فــضيلة الــشيخ− عــىل أن 

: قديمـــة إذ ذكـــر القـــايض الـــشيخ العالمـــة أبـــو الفـــضل السكـــسكي يف كتابـــه
طائفــــــة مــــــن أهــــــل البــــــدع تــــــسمى بـــــــ الربهــــــان يف عقائــــــد أهــــــل األديــــــان, أن 

أي لقــــول أهــــل –املنــــصورية, يتهمــــون أهــــل الــــسنة بــــأهنم مرجئــــة لقوهلــــا 
ًإن تارك الصالة إذا مل يكن جاحدا لوجوهبا مسلم عىل الـصحيح : − السنة

ويقولـــون هـــذا يـــؤدي إىل أن . مـــن املـــذهب, أي مـــن مـــذهب اإلمـــام أمحـــد
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ي عــن أهــل الــسنة اإليــامن عنــدهم قــول بــال عمــل, ودافــع الــشيخ السكــسك
  .فضيلة الشيخ. ًورد هذا االهتام يف كتابه املذكور آنفا

مــسلم, : ً عفــوا, مــا أدري إذا كــان عبــارة الرجــل الفاضــل يف لفظــة:الــشيخ
مسلم, لكنه غري : هل هي دقيقة? ألن املنافق الذي يظهر اإلسالم يقال فيه

 مـؤمن أم مؤمن, والبحث اآلن أنه هذا تارك الصالة وهو مؤمن هبا هل هـو
  .إنه مؤمن لكن إيامنه ناقص: ال? وجوابنا
  . نعم نعم:امللقي
:  فرتكـه للـصالة دليـل نقـصان إيامنـه, أمـا أن يقـال إنـه مـسلم فيقـال:الشيخ

حتـــى الـــذي لـــيس يف قلبـــه ذرة مـــن إيـــامن, لكنـــه يتظـــاهر بـــيشء مـــن أركـــان 
  .اإلسالم فيقال عنه إنه مسلم, مفهوم مالحظتي

   نعم نعم:امللقي
   شو يبدو لكم يف هذا?:خالشي

 يبدوا يل أنه ربام يقصد باملسلم املؤمن, وأنه ممن ال يفرق بني :امللقي
  .اإلسالم واإليامن

   لكن هذا:الشيخ
  . لعل هذا واهللا أعلم:امللقي
   آه:الشيخ
  .. وال أظن أن:امللقي
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 هـــــو القــــصد يعنـــــي أنـــــه لــــو قيـــــل مـــــؤمن أال يكــــون أدفـــــع للـــــشبهة :الــــشيخ
  وللسؤال?
  . بال شك:امللقي
 ألنـــه ال خيفـــاكم كـــالم شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة, هكـــذا بقـــي يف :الـــشيخ

ذهني من مطالعتي القديمة, وهي أن اإليامن إذا أطلق واإلسـالم إذا أطلـق 
  .لكن قد يقوم أحدمها مقام اآلخرًفلكل منهام معنى, 

  . أي نعم:امللقي
 الصالة  هذا صحيح, لكن هنا واملوضوع موضوع اإليامن وترك:الشيخ

ًينايف اإليامن سواء مطلقا أو نقصانا فكنت أظن أنه يكون بدل كلمة مسلم  ً ً
َّأن يقـــال إنـــه مـــؤمن, ثـــم يقـــرن معـــه أال يتـــوهم مـــن هـــذا اإلطـــالق بأنـــه كامـــل 
ًاإليــامن ردا عــىل املرجئــة, هــذه مالحظــة أحببــت أن أذكرهــا بالنــسبة هلــذا 

ًالـــنص, وهـــذا الـــنص بـــال شـــك يفيـــد ردا قويـــا عـــىل الـــ ذين يـــستغلون القـــول ً
  .نعم. الصحيح, وحياولون إلقاء التهمة عىل أهل احلق

 هبذا انتهينا مـن مبحـث اإليـامن, وإن كـان عـىل سـبيل االختـصار :امللقي
ًلكــــن نظــــرا لــــوقتكم الــــذي ســــمحتم بــــه لنــــا فنطــــرق إىل موضــــوع . الــــشديد
كفر أكرب, وكفر أصغر, واملقـصود مـن : فال شك أن الكفر نوعان: التكفري

  .حثنا معكم هو الكفر األكرب املخرج من امللةب
   نعم:الشيخ
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 وال شــك أن الكفــر املخــرج مــن امللــة كــام هــو عنــد أهــل الــسنة :امللقــي
تكذيب, وجحود, وعناد, ونفاق, : واجلامعة ستة أنواع وليس بنوع واحد

وإنــام تنــوع الكفــر هــذا التنــوع بــسبب اخــتالف مواقــف . وإعــراض, وشــك
ي أرسل اهللا به الرسـل وأنـزل بـه الكتـب, فمـن النـاس الناس جتاه احلق الذ

من يكفر بلسانه وقلبه, وهـذا هـو كفـر التكـذيب, والغالـب عـىل هـؤالء هـو 
عـــدم إحـــاطتهم بـــام أنـــزل اهللا; لـــذلك كفـــروا وكـــذبوا, وممـــا يـــشري إىل ذلـــك 

čmbflífči@Žlğ̂@@@@@@@@﴿: قول ربنا ØŽí@žåŞàčß@bĆužìÏ@đòŞßc@ğÝ×@žåčß@ŽŠŽ’žzflã@flâžìflíflë@flæìŽÇfl‹ìŽí@žáŽèÏ@bflä@L@óŞnfly
@@@@@@@@@@@flæìÜflàžÈflm@žáŽnä×@afl‡bŞßc@bĆàÜčÇ@bflèči@aìİîčzŽm@žáÛflë@ïčmbflífči@žáŽnžiŞ̂ ×c@flÞbÓ@aëŽõbflu@afl‡g﴾) ٨٣:النمـل ،

, ومـــن النـــاس مـــن يتـــيقن بقلبـــه أنـــه احلـــق, ولكـــن يكـــتم ذلـــك ويكذبـــه )٨٤
  .بلسانه

نــه بــدا يل فيــه يشء وهــو ً عفــوا ممكــن نقــف عنــد النــوع األول; أل:الــشيخ
  .ذكرتم معنى أهنم ما أحاطوا, أعد, أعد كالمك

َّنعم, أقول الغالب عىل هؤالء أهنم كذبوا :امللقي َ.  
  . آه:الشيخ
  .ً باإلسالم ألهنم مل حييطوا به علام:امللقي
  . إيه هنا نقف:الشيخ
  ... ً مل حييطوا باإلسالم علام:امللقي
  ً مل حييطوا به علام:الشيخ
  . نعم:لقيامل
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   هل هذا رشط?:الشيخ
  الغالب, بدليل قول ربنا:  أقول:امللقي
 اإلحاطــــــة باإلســــــالم يــــــا أســــــتاذ يعنــــــي بالكــــــاد أن نقولــــــه بعلــــــامء :الــــــشيخ

ًاملسلمني أنفسهم فضال عـن الكفـار الـذين هـم ال يعرفـون مـن اإلسـالم إال 
نــــا الــــيشء القليــــل, فأنــــا أعتقــــد أنــــه اإلتيــــان بلفظــــة اإلحاطــــة هنــــا يفــــسد علي

  .عقيدتنا
  . نعم:امللقي
ً ألن اإلحاطــة ال حــدود هلــا, وإنــام يكفــي كــام ال خيفــاكم مجيعــا :الــشيخ

aëŽ†flzfluflë@﴿: يكفي ليقع الشخص يف الكفر أن يتحقق فيه معنى قوله تعاىل
@@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči﴾) إذا علـم أن آيـة مـن كتـاب اهللا أنزهلـا اهللا ثـم )١٤:النمـل 

هنا ال يوجد إحاطة, لكن يوجد إنكار ملا أحاط به علمه يف هذه جحد هبا 
اجلزئيـــة, فـــام يبـــدوا يل أن وضـــع كلمـــة اإلحاطـــة هنـــا هـــي تفيـــد يف ضـــبط 

  .العقيدة
 أنه إذا كذب إنسان باإلسالم فمعنى − بارك اهللا فيكم−  املقصود :امللقي

 ًذلك إما أن يكون جاهال باإلسالم, ومل يبحثه حق البحـث, ولـذلك كـذب
ًبــه, هــذا إذا كــان مكــذبا بقلبــه وبلــسانه, يعنــي يكــون يف واقــع األمــر مكــذبا  ً
بقلبــه, وهــو صــادق يف ذلــك التكــذيب مــن حيــث الواقــع, قلــت هــذا لكــي 
أفــرق بــني هــذا النــوع والنــوع اآلخــر أال وهــو كفــر اجلحــود, وكفــر اجلحــود 
فهـــو أن يتـــيقن بقلبـــه أنـــه احلـــق ولكنـــه يكـــتم ذلـــك ويكذبـــه بلـــسانه, وذلـــك 

 ويف ذلــــك يقــــول ربنــــا كــــام صٍكفــــر فرعــــون بموســــى واليهــــود بمحمــــد ك
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bŞàÜÏ@@﴿) ١٤:النمل(﴾a₣ìÜŽÇflë@bĆàÜÃ@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@@@@@﴿: ًتفـضلتم آنفـا
čéči@aëŽŠÐ×@aìÏflŠflÇ@bflß@žáŽçflõbflu﴾)هذا هو كفر اجلحود)٨٩:البقرة ,.  

ًإلسالم باطنا وظـاهرا بقلبـه ولـسانه, لكنـه ال أما كفر العناد فهو أن يقر با ً
ًينقاد لإلسالم بغضا واستكبارا ومعارضة هللا ورسله, فهو وإن كان مـصدقا  ً ً
هبـــذا احلـــق فـــإن تلـــك املعانـــدة تنـــايف هـــذا التـــصديق, وذلـــك ككفـــر إبلـــيس 

, )٣٤:البقرة(﴾čÏbØÛa@flåčß@flæb×flë@flŠfljØflnžaflë@óflic@flîčÜžig@bÛgflåíŠ@@@@@@﴿: اللعني, كام قال ربنا
وأمــا كفــر اإلعــراض فــأن يعــرض عنــه ال يــصدقه وال يكذبــه, وال يــصغي لــه 

ًالبتة, وال يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا كام قال ربنا ً ً :﴿@@@žoÜğ–Ï@ćlbflnč×
@@flæìŽàÜžÈflí@âžìÔčÛ@b₣îčiflŠflÇ@bĆãežŠÓ@ŽéŽmbflíe@L@Ï@žáŽçŽŠflr×c@flflŠžÇdÏ@aĆŠíč̂ flãflë@aĆč’fli@ü@žáŽè

flæìŽÈflàžflí﴾)ثم قال)٤،  ٣:فصلت , :﴿@@@@@@@@bfläčãafl‡e@ïčÏflë@čéžîÛg@bflãìŽÇž†flm@bŞàčß@đòŞäč×c@¿@bfläŽiìÜÓ@aìÛbÓflë
@@@@@@@@flæìÜčßbflÇ@bfläŞãg@žÝflàžÇbÏ@ćlbflvčy@Ùčäžîfliflë@bfläčäžîfli@žåčßflë@ćŠÓflë﴾) ثـم كفـر الـشك, )٥:فـصلت ,

, والنوع األخري هو كفر فمن الناس من يظل يف شك وتردد ال جيزم بيشء
  .النفاق وال حيتاج إىل تبيان

هـل يكـون الكفـر بالقلـب فقـط? : ًوبناء عىل ذلك أتوجـه بـسؤايل إلـيكم
هــل يكــون الكفــر : أم أنــه يكــون بالقلــب واللــسان والعمــل? وبعبــارة أخــرى

بــارك − ٍباالعتقــاد فقــط? أم يكــون باالعتقــاد والقــول والعمــل? نبئــوين بعلــم 
  .− اهللا فيك
 هــو الــذي أفهمــه يف هــذه املــسألة أن األصــل هــو الكفــر القلبــي, :يخالــش

, لكننـا ال ٌلكن هناك أقوال وأعامل قد تصدر من اإلنسان تنبي عام وقر يف قلبـه مـن الكفـر
نــرى رضورة اجلمــع بــني أن يكفــر بقلبــه وبــيشء مــن عملــه, فقــد جيتمعــان 
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بـه وعملـه, فإنـه املنافق ال يصدق فيه أنـه كفـر بقل: وقد ال جيتمعان, بمعنى
بعمله مسلم, ولذلك جاء رصيـح القـرآن يف هـذا الـصدد بالنـسبة لألعـراب 

هـــل يكـــون الكفـــر : فـــام يبـــدو يل أن هنـــاك رضورة التوفيـــق, بـــل والتـــساؤل
بالقلـــب والعمـــل? قـــد يكـــون, لكـــن ال يـــشرتط أن يقـــرتن العمـــل مـــع الكفـــر 

ك يشء مـــا القلبـــي; ألن األصـــل هـــو الكفـــر القلبـــي, فـــام أدري إذا كـــان هنـــا
  وضح يل حتى أستحسن مثل هذا السؤال?

   لعيل أوضح هذا:امللقي
  . نعم:الشيخ
 توضــح مــا أريــد أن أصــل − رمحــه اهللا تعــاىل−  بكلمــة البــن القــيم :امللقــي

  .إليه
  . نعم:الشيخ
ٌ وفيه يوضح ابـن القـيم أن اإليـامن قـول وعمـل, فيقـول ابـن القـيم :امللقي

القول قـول القلـب واللـسان, والعمـل اإليامن قول وعمل, و: − رمحه اهللا− 
أن من عرف اهللا بقلبه ومل يقر بلسانه مل : عمل القلب واللسان, وبيان ذلك

bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@@@﴿: ًيكـــن مؤمنـــا, كـــام قـــال عـــن قـــوم فرعـــون
žáŽèŽÐžãc﴾)فهؤالء حصل هلم قـول القلـب وهـو املعرفـة والعلـم ومل )١٤:النمل 

مـــؤمنني, ولـــذلك مـــن قـــال بلـــسانه مـــا لـــيس يف قلبـــه مل يكـــن يكونـــوا بـــذلك 
ًبذلك مؤمنا بل كان من املنافقني, وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه, مل 
ًيكـــن بمجــــرد ذلـــك مؤمنــــا حتــــى يـــأيت بعمــــل القلــــب مـــن احلــــب والــــبغض 
ـــــوايل أوليـــــاء اهللا ويعـــــادي  واملـــــواالة واملعـــــاداة, فيحـــــب اهللا ورســـــوله, وي
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قلبــه هللا وحــده, وينقــاد ملتابعــة رســوله وطاعتــه والتــزام أعــداءه, ويستــسلم ب
ًرشيعته ظاهرا وباطنا, وإذا فعل ذلك مل يكف يف كـامل إيامنـه حتـى يفعـل  ً

  .ما أمر به, فهذه األركان األربعة هي أركان اإليامن التي قام عليها بناؤه
والـــشاهد مـــن كلمـــة ابـــن القـــيم هـــي رضورة عمـــل القلـــب, فقـــد يـــصدق 

ســــالم ثــــم يــــستهزئ بآيــــات اهللا ورســــله وهــــو مــــستقر يف قلبــــه اإلنــــسان باإل
التــصديق بآيــات اهللا ورســله إال أنــه يــستهزي هــذا فقــد العمــل القلبــي, كــان 
يلزمه أن يوقر اهللا ورسوله مع التصديق فهو بافتقاد هذا الركن قـد كفـر بـاهللا 

ـــا اآلن مـــن ابـــن القـــيم القـــول قـــول : العظـــيم; ألن أركـــان اإليـــامن كـــام علمن
لـــــب, واللـــــسان عمـــــل القلـــــب واجلـــــوارح, فعمـــــل القلـــــب ركـــــن, هـــــذا الق

َاملستهزئ بآيات ورسوله وإن كان يف بعضهم من يكـون مـصدقا فقد فقد  َـْ َ َـ َ ً
هـــــذا الـــــركن الـــــركني مـــــن أعـــــامل اإليـــــامن, ولـــــذلك فـــــإن الكفـــــر ال يكـــــون 
بالتكــذيب فقــط, وال يكــون بعــدم التــصديق وربــام يقــع اإلنــسان يف الكفــر 

ًان إبلــــيس اللعــــني, كــــان مــــصدقا إال أنــــه اســــتكرب عــــن وهــــو مــــصدق كــــام كــــ
ً, وكذلك كان فرعون مصدقا, − تبارك وتعاىل− السجود كام أمر ربه وربنا 

﴿@@@@@@@@@@flŠčöbfl–fli@ž‰þaflë@čpaflìflàŞÛa@şlfl‰@bÛg@čõüŽûflç@flÞflŒãc@bflß@fložàčÜflÇ@ž†ÔÛ﴾) ١٠٢:اإلسـراء( ,
ًقا ومــع ذلــك يقــع فقـد يكــون وهــذه خالصــة القــول قــد يكـون اإلنــسان مــصد

يف الكفــــر النتفــــاء العمــــل القلبــــي عنــــه, فيــــستهزئ بآيــــات اهللا ورســــله وهــــو 
يــــصدق باإلســــالم وقــــد انتفــــى منــــه العمــــل القلبــــي مــــن التــــوقري والتعظــــيم 
واملــواالة هللا ورســله, وهــذا املنحــى يف حــدود علمــي أن املرجئــة نحــوه, 

ينــا أن نعــرف ًأقــصد أن الكفــر يكــون بالتكــذيب فقــط, ولــذلك كــان لزامــا عل
الكفـــر عنــــد املرجئــــة حتــــى يتــــضح للــــسامعني أن الــــسلفيني ال ينحــــون هــــذا 
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املنحـــى, أعنـــي منحـــى املرجئـــة يف التكفـــري, وإذا حتـــرر لنـــا اإليـــامن عنـــد 
ًاملرجئة عـىل اخـتالف فـرقهم كـام تكلمنـا فيـه سـابقا فمـن الـسهل امليـسور 

  .فاملرجئة. معرفة الكفر عند املرجئة
ًابن القـيم يف الواقـع جيـب الوقـوف عنـده قلـيال, أنـتم ً عفوا, كالم :الشيخ

  .تعلمون أن هناك إيامن وتصديق ومعرفة
  . نعم:امللقي
  . بأن املعرفة والكفر جيتمعان− ًأيضا−  وتعلمون :الشيخ
  . نعم:امللقي
وأعني هنا باإليامن  لكن هل جيتمعان الكفر واإليامن يف آن واحد, :الشيخ

 بالنـسبة ألهـل النـار الـذين يعـذبون ث تتحـدث عنـههو األصل الذي جـاءت األحاديـ
ًعـــىل حـــسب اســـتحقاقهم بـــسبب بعـــدهم عـــن اإلســـالم عمليـــا حيـــنام تـــأيت 
الــشفاعة فتخــرج مــن كــان يف قلبــه مثقــال ذرة مــن إيــامن, هــذا املثقــال مــن 

  ٌاإليامن هل يلتقي معه كفر?
 اإليــامن املقــصود يف هــذا احلــديث هــو اإليــامن الــصحيح, وإن :امللقــي

ن ذرة, فـــــإن اإليـــــامن إذا أو أعنـــــي التـــــصديق إذا التقـــــى معـــــه الـــــبغض هللا كـــــا
 فإن هذا االسـتكبار بـال شـك ينـايف − جل وعال− واالستكبار عن أوامر اهللا 

ولــذلك فــإن املرجئــة حــرصوا الكفــر يف . هــذا اإليــامن ويمحــوه مــن القلــب
التكذيب بالقلب, وظنوا كام يقول شيخ اإلسـالم أن كـل مـن كفـره الـشارع 

, ومعلـــوم أن − تبـــارك وتعـــاىل− إنام كفـــره النتفـــاء تـــصديق القلـــب بـــالرب فـــ
التكذيب بالقلب ال سبيل ملعرفته والكشف عنه, ومن ثم فـال يتحقـق كفـر 
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ـــــالنص اخلـــــاص يف شـــــخص − كـــــام يقـــــول ابـــــن الـــــوزير− إنـــــسان قـــــط   إال ب
شخص, وقد كفر السلف من يقول هبذا القول, فإبليس الرجيم كافر بنص 

ً مكــذبا بــل كــان معانــدا هللا مــستكربا, فــإبليس بــال شــك يف القــرآن ومل يكــن ً ً
قلبــــه التــــصديق, ومــــع ذلــــك كفــــر بــــنص الكتــــاب العزيــــز, وكــــذلك فرعــــون 

bĆàÜÃ@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@@@@@﴿: وقومـــه, كـــام قـــال ربنـــا
a₣ìÜŽÇflë﴾)ًأيـضا− , وقـال )١٤:النمل − :﴿@@@čßžìÔčÛ@óflìŽß@flÞbÓ@ž‡gflë@@@@@@@ïčäflãëŽ‡žûŽm@fláčÛ@âžìÓ@bflí@čé

@@žáØžîÛg@čéÜÛa@ŽÞìŽfl‰@ïğãc@flæìŽàÜžÈflm@ž†Óflë ﴾) فإيـذاء إيـذاء قـوم موسـى لـه مـع )٥:الـصف 
وهــو .. أهنــم يعلمــون أنــه رســول اهللا بــنص الكتــاب العزيــز, هــذا اإليــذاء ومــا

يــــنجم عــــن عــــدم تــــوقري للرســــول وعـــــدم مــــواالة لــــه بــــال شــــك ينــــايف هـــــذا 
  ...وكام يقول. − تبارك وتعاىل− ولذلك كفرهم ربنا التصديق, 
  .هنا يا أستاذ ما يف تصديق.... :الشيخ
  . نعم:امللقي
بالنـسبة لفرعـون واآليـة ال يوجـد .  بالنسبة لفرعـون مـا يف تـصديق:الشيخ

  .فمن أين نأخذ التصديق. تصديق منهم
  .هذا عىل فرعون وقومه) وجحدوا هبا (:امللقي
   شو قال له?موسى..  اآلية:الشيخ
ŽÞìŽfl‰@ïğãc@flæìŽàÜžÈflm@ž†Óflë@ïčäflãëŽ‡žûŽm@fláčÛ@âžìÓ@bflí@čéčßžìÔčÛ@óflìŽß@flÞbÓ@ž‡gflë@@@@@@@@@@@ ﴿:امللقـي
žáØžîÛg@čéÜÛa﴾)٥:الصف(.  
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هنــــا مــــا يف تــــصديق مــــا يف نــــسبة ) وقــــد تعلمــــون( نعــــم, طيــــب, :الــــشيخ
 هـو مـن )تعلـم( لفرعون أنـه مـصدق; ألنـه ال خيفـاك − عليه السالم− موسى

 بالنـــــسبة − عـــــز وجـــــل− وكـــــام قـــــال اهللا ) تعـــــرف(حيـــــث املعنـــــى كـــــام يقـــــال 
, لكن مع هذه املعرفة كان )١٤٦:البقرة(﴾ žáŽçflõbfläžic@flæìÏŠžÈflí@bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflí﴿:لليهود

  عندهم إيامن, أظن أنه اجلواب ال?
  .ال, نعم :امللقي
− خطاب موسى  طيب, هذه املعرفة التي جاءت التعبري عنها يف :الشيخ

ًلفظــا ) تعرفــون(عــىل وزن ) تعلمــون(فـــ ) تعلمــون( لفرعــون − عليــه الــسالم
  .ومعنى

  . نعم:امللقي
 إي هذا ال يعني أهنم كانوا مصدقني, أي كانوا مؤمنني, فيعني يف :الشيخ

  .املسألة فيها غموض
هـذا العلـم ) وقد تعلمـون: ( قوله تعاىل− بارك اهللا فيكم− شيخنا  :امللقي
هنم كانوا يف قرارة أنفسهم مصدقون بأنه رسول, إال أهنم مل يأتوا ال يفيد أ

  ببقية أركان اإليامن من اإلذعان واالنقياد?
  .اليهود كانوا يؤمنون بالرسول. أن نكرر الكالم  ما ينبغي:الشيخ
  . كانوا يصدقون به:امللقي
  كانوا يؤمنون?: ً عفوا, قل يل:الشيخ
   ال:مداخلة
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  . ال:امللقي
  انوا يعرفون? ك:الشيخ
  . نعم:امللقي
ً طيـــب, إذا هنـــاك فـــرق اآلن يعنـــي واضـــح بيننـــا أن هنـــاك فرقـــا بـــني :الـــشيخ ً

ًاإليــامن واملعرفــة, فكــل مــن كــان مؤمنــا فهــو يعــرف, وال عكــس, لــيس كــل 
ًمن كان عارفا يكون مؤمنا, إىل هنا ما يش الكالم? ً  

  . نعم:امللقي
تــني ونــضع مكاهنــا كلمــة ً مجيــل جــدا, اآلن نرفــع كلمــة مــن الكلم:الــشيخ

أخـــــرى وهـــــي اإليـــــامن يف علمـــــي أنـــــا اإليـــــامن يرادفـــــه التـــــصديق بخـــــالف 
  .املعرفة
  . نعم:امللقي
ً فــإذا ال نفــرق بــني فــالن مــصدق بالرســول ومــؤمن بالرســول; هــل :الــشيخ

  .هناك فرق? فيام تعلم
  . نعم هناك فرق:امللقي
   هذا الذي أنا بحاجة أن أعرفه, كيف?:الشيخ
مــصدق بالرســول, بمعنــى أنــه تــوفر فيــه ركــن مــن أركــان : يل قــو:امللقــي

  .اإليامن, وهو التصديق بقلبه, ربام يصدق بقلبه, ولكن ال يقر بلسانه
   من أين نأخذ هذا?:الشيخ
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ربام يصدق بقلبه ويستهزئ بآيات .  طيب, دعك من هذا يا شيخ:امللقي
يف قلبـه التـوقري هذا االستهزاء بآيات اهللا ورسـله يعنـي أن لـيس . اهللا ورسله

  واحلب هللا ورسله, أفال نكفره بـ?
   بىل بىل:الشيخ
  . بانتفاء هذا الركن:امللقي
هنـاك أعـامل تنبـئ عـام يف , − بـارك اهللا فيـك−  نحن ال نختلف يف هـذا :الشيخ

, من ذلك القلب, هناك أعامل تصدر من اإلنسان تنبئ عام يف القلب من الكفر والطغيان
ًن بحثنـــا أننـــا نفهـــم مـــن كالمـــك أن ثمـــة فرقـــا بـــني االســـتهزاء, لكـــن نحـــن اآل

هنـــاك : اإليــامن وبــني التــصديق, فكأنـــه كــام يقولــون يف غـــري هــذه املناســبة
  .عموم وخصوص

  . نعم:امللقي
ً فكل من كان مؤمنـا فهـو مـصدق, كـام قلـت أنـا آنفـا:الشيخ كـل مـن كـان : ً

  .رفةًمؤمنا فهو عارف, اآلن أنت كأنك تنزل كلمة تصديق مقابل املع
  . نعم:امللقي
أن لـيس : − ًوأرجوا أن أكـون خمطئـا فـيام فهمـت−  فرتيد أن تقول :الشيخ

ًكل من كان مؤمنا يف حلظة من اللحظات, أقوهلا بالقيد حتى ما نميـل إىل 
عـــرض هلـــذا يشء فـــدل عـــىل أنـــه كفـــر, هـــذا يـــأيت فـــيام بعـــد, لكنـــي : القـــول
 اللحظـــات فهـــو ًأفهـــم مـــن كالمـــك أن مـــن كـــان مؤمنـــا يف حلظـــة مـــن: أقـــول

ًمــــصدق يقينــــا وعــــارف يقينــــا, لكــــن لــــيس مــــن كــــان مــــصدقا يف حلظــــة مــــن  ً ً
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ًمـن كـان مـصدقا يف حلظـة مـن : أي. اللحظات هو مؤمن, هكذا أفهم منك
ًاللحظات فهو ليس مؤمنا, كام نقـول نحـن بالنـسبة ملـن كـان عارفـا بـصدق  ً

ملعرفة ً حلظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا; ألن ا− عليه السالم− الرسول 
  .ال جتامع اإليامن, أم اإليامن جتامع املعرفة

  . نعم:امللقي
  . لكني اآلن أنا يف شك كبري من التفريق بني اإليامن والتصديق:الشيخ
  . أقول:امللقي
: ً ثــم أريــد بالنــسبة لآليــة التــي فيهــا ومــصدقا, هــل هــي تعنــي معنــى:الــشيخ

  .غري مؤمن, هكذا فهمت منك
ديق أنــه ركــن مــن أركــان اإليــامن, أنــا أريــد أن  أعنــي بقــويل التــص:امللقــي
  .أخترص
ً ال عفوا أنا سألت سؤاال:الشيخ ً.  
  . نعم:امللقي
ًومـــصدقا برســـول يـــأيت مـــن بعـــدي اســـمه ": اآليـــة: ً ســـألت ســـؤاال:الـــشيخ
  هي بمعنى غري اإليامن? IQH"أمحد

  .ال :امللقي
                                                 

ً﴿مصدقا ملا بني يدي من التـوراة ومبـرشا برسـول يـأيت :  الشيخ, وصواب اآليةكذا تالها) ١( ً
 .من بعدي اسمه أمحد﴾
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يامن فمن أين نحن نأيت بتعريف للتصديق يباين اإل.  هذه مشكلة:الشيخ
 أنـا أرى أنـه حتتـاج إىل تأمـل − ًأيـضا− فهـذه . يف جانب مـا, واآليـة رصحيـة

; ألن الــذي اســتقر يف نفــيس مــن معلومــايت القديمــة − ًأيــضا− وإنعــام النظــر 
هــــو لــــيس التفريــــق بــــني التــــصديق واإليــــامن, وإنــــام التفريــــق بــــني املعرفــــة 

, أو التفريـق بـني ًواإليامن, وسواء علينا قلنـا التفريـق بـني املعرفـة واإليـامن
املعرفة والتصديق, فالتصديق واإليامن فيام أفهم يشء واحـد, أي لفظـان 
مرتادفـــان يـــدالن عـــىل مـــا وقـــر يف القلـــب مـــن اإليـــامن بـــاهللا ورســـوله, أمـــا 

  .املعرفة فليست كذالك
ً يعنــــي أرى هــــذا اختالفــــا لفظيــــا:امللقــــي ــــتم معــــي بــــال شــــك أن . ً لكــــن أن

ًامن, وأن الرجل قد يكون مـصدقا ويكفـر التصديق هو ركن من أركان اإلي
ويطلق عليه كلمة الكفر إذا أتى بفعل من األفعال الكفرية كاالستهزاء باهللا 

  .− بارك اهللا فيكم− ورسوله, أنتم معي يف هذا يا شيخ? 
حيــنام كفــر املــؤمن بكفــر خيرجــه عــن امللــة هــل :  لكــن أنــا أقــول:الــشيخ

  ًبقي مؤمنا?
  . ال:امللقي
ام يكفـــر املـــصدق بكفـــر خيرجـــه عـــن امللـــة هـــل بقـــي  طيـــب حيـــن:الـــشيخ

  .بىل: ًمصدقا? حسب ما فهمت ستقول
  . نعم:امللقي
  .ً إي هذا التفريق أنا أريد له إيضاحا:الشيخ
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  ً, إبليس كان مصدقا أم ال?− سلمك اهللا−  قلت يا شيخ :امللقي
ً كفر, كان مصدقا ومؤمنا:الشيخ ً ََ َ.  
   لكن هو إىل اآلن مصدق أم ال?:امللقي
ً هذا حجة لنا, كفر الذي كان مصدقا وكان يف اعتباري مؤمنا, أما :الشيخ ً ََ َ

أنــت فعــىل يعنــي تفريقــك بــني األمــرين جتمــع بــني النقيــضني, ففــي الوقــت 
الــذي أنــت تفــرق بــني التــصديق واإليــامن, دعــك وهــذا التفريــق اآلن, قبــل 

  ًكفر إبليس كان مؤمنا أم ال?
  ً كان مؤمنا?:امللقي
  ً وحينام كفر ظل مؤمنا أم ال? طيب,:الشيخ
  .ً كافرا:امللقي
) ج(و) س(حتــى يكــون الـــ .  عــن الــسؤال− بــارك اهللا فيــك−  أجــب :الــشيخ
  .ًموضحا
  .ً مل يكن مؤمنا:امللقي
  . بارك اهللا فيك:الشيخ
  . نعم:امللقي
  .ً هذا هو, طيب, قبل أن يكفر كان مصدقا:الشيخ
  .ةُ وبعد أن كفر كان مصدقا أجبت وزياد:امللقي
  ما هو الدليل?.  معليش:الشيخ
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  ... الدليل أنه رأى احلق بعينه:امللقي
 ما هو الدليل من القرآن أو السنة أو أقوال األئمة أنه التصديق هو :الشيخ

ًيباين اإليامن, يلتقي مع اإليامن ويباينه, كام قلنا يف املعرفة متاما, فـاآلن 
عز − ر يف استنكاره حكم اهللا مثالنا إبليس الرجيم باتفاق اجلميع ثم ملا كف

, كفـر أي مل يبـق )٦١:اإلسراء(﴾bĆäîč@floÔÜfl@žåflàčÛ@Ž†Žvžcc@@@﴿:  يف مثل قوله− وجل
ً مل يبـق مـصدقا; ألنـه لـو كـان مـصدقا وبقـي − ًأيضا− : ًمؤمنا, لكني أنا أقول ً

ًمــــصدقا لــــسجد, اخلالصــــة حتــــى مــــا نــــضيع الوقــــت, وســــبحان اهللا الوقــــت 
لنظـر يف هـذه النقطـة ألهنـا فيهـا دقـة مـن جهـة, ومـن يميض أرجوا أن تعيد ا

áÜčÇ@ðč‡@ğÝ×@flÖžìÏflë@@جهـــة أخـــرى أنـــا ال أعلـــم يف حـــدود مـــا علمـــت ﴿
ćáîčÜflÇ﴾)أن العلامء يفرقون بني اإليامن والتصديق والنصوص التي )٧٦:يوسف 

ًمتـــــر بنـــــا وقـــــد ننـــــساها وذكرنـــــا إحـــــداها آنفـــــا هـــــي تـــــرادف اإليـــــامن متامـــــا,  ً
ًمصدقاو[ ِّ َ ــ ُ برسول يأيت من بعدي اسمه أمحدُ ــ َ ْ َ ُ ــ ْ َ ْ ــ َُ ــ ْ ــ ُ َِ ــ ِ ِ ْ ٍ ِ"IQH ًومؤمنــا, أنــت إذا : أي

ًمــــصدقا ال تعنــــي مؤمنــــا, أنــــت بحاجــــة إىل نــــصوص مــــن : أردت أن تقــــول ً
الكتــاب والــسنة وعــىل األقــل مــن نــصوص مــن أقــوال أئمــة الــسلف الــذين 
م نحــن نقتــدي هبــم, فــأرجوا أن تعيــد النظــر يف هــذه النقطــة; ألننــا كــام تعلــ

الغايــة عنــدنا ال تــربر الوســيلة, يعنــي إذا أردنــا مــن هــذا اجلانــب أن نــرد عــىل 
املرجئة وكنـا خمطئـني يف التفريـق بـني التـصديق واإليـامن مـا بيكـون يعنـي 
إال أننــا خربنــا خربنــا بيوتنــا بأيــدينا, فــأرجوا أن تعيــد النظــر يف هــذه النقطــة, 

ة الــصحيحة ثــم مــن وتــستجلب مــا يتيــرس لــك مــن أدلــة مــن الكتــاب أو الــسن

                                                 
 .كذا تالها الشيخ خطأ وقد تقدم التنبيه عىل هذا)١(
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أقوال األئمة يف الفريق بني التصديق وبـني اإليـامن, عـىل األقـل ألتعلـم أنـا 
  .ًما كان عيل خافيا

  . طيب يا شيخ:امللقي
  . واآلن:الشيخ
flåíč̂@﴿: ً أرى أن مــا زال اخلــالف لفظيــا وأتلــو علــيكم قــول ربنــا:امللقــي Ûa

@@@@žÈflí@bflà×@ŽéflãìÏŠžÈflí@fllbflnčØÛa@ŽáŽçbfläžîflme@@žáŽçflõbfläžic@flæìÏŠ﴾)تبـارك −  فكفـرهم ربنـا )١٤٦:البقرة
, وهنــا كلمــة البــن ص مــع أهنــم كــانوا عــارفني بــصدق رســول اهللا − وتعــاىل

ومن تأمل القرآن والسنة وسري األنبياء يف أممهم ودعوهتم هلم : القيم قال
وما جرى هلـم معهـم جيـزم بخطـأ أهـل الكـالم ومـنهم املرجئـة فـيام قـالوه, 

انتهــى .  عامــة كفــر األمــم عــن تــيقن وعلــم ومعرفــة بــصدق أنبيــائهموعلــم أن
  .فأنا أريد. − رمحه اهللا تعاىل− كالم ابن القيم 

  ً هذا نحن قلناه آنفا, وأنت وافقت معي:الشيخ
  .لذلك أنا أقول اخلالف لفظي يا شيخ :امللقي
  . أن املعرفة قد جتتمع مع اإليامن وقد ال جتتمع:الشيخ

 إذا انــسحبت مــن كلمــة − بــارك اهللا فــيكم−  يــا شــيخ  طيــب أقــول: امللقــى
 كفره − تبارك وتعاىل− إن إبليس بعد أن مل يمتثل ألمر ربنا : تصديق وقلت

 وكان بعد كفره يعرف أن اهللا حـق ومـا أمـر بـه كـان ال بـد أن − عز وجل− اهللا 
فلنـدع كلمـة .  وصـدق مـا أمـر بـه− عز وجل− يمتثله, وكان يعرفه صدق اهللا 

بـــدال ًمنهـــا كلمـــة املعرفـــة, ونقـــول كـــذلك إن قـــوم موســـى التـــصديق ونـــضع 
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ًحيـــنام كفـــروا بـــه كـــانوا يعلمـــون ويعرفـــون أنـــه رســـول اهللا حقـــا, ومـــع ذلـــك 
, فليس الكفر حمصور يف التكذيب بالقلب, − تبارك وتعاىل− كفرهم ربنا 

  فام رأيكم يف هذه املقالة?
 املعرفـة  ما ين شايف غري عم نـدور يف حلقـة مفرغـة, مـا أنـا قلـت:الشيخ

ًسـواء حيـنام جئـت بمثـال . ال تستلزم اإليامن, وأنت اآلن ما تزيد عىل هذا
إبلــيس أو بفرعــون, نحــن متفقــان أن اإليــامن جيــامع املعرفــة, وال عكــس, 

  .املعرفة ال جتامع اإليامن, نحن متفقون عىل هذا
  . لذلك أقول اخلالف لفظي:امللقي
  . اسمح يل:الشيخ
  . أي نعم:امللقي
ال اخلــالف لفظــي بالنــسبة للنقطــة هــذه, قــد يكــون, لكــن بالنــسبة  :الــشيخ

ملا تقول التصديق غري اإليامن وجتعل التصديق كأنه مرادف للمعرفة, هنا 
 ال إلـه إال اهللا, ال إلـه إال − بـارك اهللا فيـك− خالف حقيقي مـو لفظـي, املهـم 

  .ًاًعفوا إبليس الرجيم متفقون أنه كفر بعد أن كان مؤمن.. اهللا, فرعون
  . نعم:امللقي
ً وأنا وجهت سؤاال فبعـد أن كفـر هـل بقـي مؤمنـا? قلـت:الشيخ ال, لكـن : ً
  بقي أيش?: قلت

  ...أنا انسحبت منها, وأقول. ً مصدقا:امللقي
   معليش معليش انسحبت منها:الشيخ
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ً كان عارفا أو عاملا:امللقي ً.  
   انسحبت منها:الشيخ
  . نعم:امللقي
ن اآلن للمناقـشة, لكـن أنـا أرجـو منـك أن  هذا االنسحاب قد يكو:الشيخ

تعيد النظر وتدرس املسألة من جديد, فإما أن توصلك الدراسة إىل البقاء 
عــىل مــا كنــت عليــه مــن التفريــق بــني التــصديق وبــني اإليــامن, وهــذا خــالف 
اآليـة الـرصحية يف القـرآن, وإمـا أن جتعـل التـصديق هـو اإليـامن نفـسه وأن 

مرتادفــان بخــالف املعرفــة, فــإذا رجعنــا إىل كفــر اإليـامن والتــصديق لفظــان 
  .إبليس

 فـــإذا رجعنـــا إىل كفـــر إبلـــيس, إبلـــيس كفـــر, وهنـــا نقطـــة مل يكفـــر :الـــشيخ
  .إبليس بمجرد أنه خالف أمر اهللا

  . نعم:امللقي
 وإنـــــام ألنـــــه اســـــتكرب بـــــنص القـــــرآن القـــــرآن الكـــــريم وكـــــان مـــــن :الـــــشيخ
  .الكافرين
  . أحسنتم:امللقي
ًخالفـــة واملعـــصية عنـــد أهـــل الـــسنة مجيعـــا ال تكــــون  فمجـــرد امل:الـــشيخ

ًسببا للتكفري, لكن إذا اقرتن مع هذه املعصية يشء ينبي عن الكفر القلبي 
ًولـــو بعـــد أن كـــان عـــامرا بـــاإليامن فهـــذا اإليـــامن يطـــيح ويـــزول بـــسبب هـــذا 
ا عـــن الكفـــر  ـــالكفـــر الـــذي يعتـــرب كفـــرا اعتقاديـــا, أو يعتـــرب كفـــرا عمليـــا منبئ ً ً ً ً ً
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دي, انتهى الوقت ومعـذرة وأنـا رجـائي إليـك أن نـستفيد مـن بحثـك االعتقا
ًجمــددا هــذه النقطــة ألنــه حقيقــة أنــا ألول مــرة أســمع التفريــق بــني التــصديق 
وبـــني اإليـــامن وأعـــرف منـــذ القـــديم واحلمـــد هللا التفريـــق بـــني املعرفـــة وبـــني 

امن يف لغـة أما التفريق بني التصديق وبـني اإليـاإليامن وهذا ال شك فيه وال إشكال 
 . هذا ما أعلمه فنرجو أن متدنا بمددكالقرآن

 لكن أنتم عرفتم مقـصدي وأين أريـد بالتـصديق املعرفـة بالقلـب :امللقي
 .وأنتم

 )١٤٦:البقـرة (﴾ŽéflãìÏŠžÈflí املعرفة يف القلب اليهـود حيـنام يوصـفون ﴿:الشيخ
 كيف بقلبهم يعني?

 . بقلبهم:امللقي

, يعرفونه بقلوهبم هل يؤمنون? ستقول ال, ً فإذا املشكلة لن تزال:الشيخ
 .هل يصدقون? أخشى أن تقول بىل

 . أقول يعرفون, أقف عند القرآن:امللقي

 أنــا معــك يف هــذا يعرفــون وانتهــى املوضــوع كــل مــن يعــرف لــيس :الــشيخ
ًمؤمنا لكن كل من كان مؤمنا فهو عارف بال شك ً. 

 الكثــري مــن الــشباب ً هــذه النقطــة مهمــة جــدا بــارك اهللا فــيكم ألن:امللقــي
إنــه ال يكفــر أحــد إال وهــو قــد كــذب بقلبــه فعرفنــا : يعتقــدون أنكــم تقولــون

اآلن بـام ال جمــال لالفــرتاء عـىل فــضيلتكم أنكــم تقولـون ال يكفــي املعرفــة 
 ...ًفقط, وقد يكون الرجل كافرا ويعرف وأن اإليامن
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ت وقلـ− يف هنـاك : كيـف ال هـذا رصيـح القـرآن ال وأنـا أقـول أخـي:الشيخ
 ونحـن يف احلالـة هـذه نكفـره وخطـر هناك أعامل تدل عىل كفـر العامـل يف − ًآنفا

يف بــــايل وأنــــت تــــسمعني بعــــض النقــــول املفيــــدة إن شــــاء اهللا أن أســــتدرك 
عليـــك لكنـــي أســـتدركت عـــىل نفـــيس أردت أن أقـــول وإال مـــا يعـــرب عنـــه 
بلسانه فقد يعرب عن كفره الـذي يف القلـب ونحـن ال نـدري بلـسانه فندينـه 

ه هذا هو, ولـذلك نحـن ال نقـف عنـد هـذه الـشكلية والظـاهرة التـي أرشت ب
 .إىل أن بعضهم يتهمنا هبا

ً إذا أنــا فهمــت مــنكم اآلن أنكــم تقولــون الكفــر يكــون باالعتقــاد :امللقــي
ًويكون أيضا بالقول ويكون أيضا بالعمل كمن استهزأ بآيات اهللا ً.. 

ًل يكون داال عىل ما يف لكن أقول من باب اإليضاح أن هذا العم :الشيخ
ًالقلــب مــن الكفــر ملــاذا هــذا العمــل كــان كفــرا? ألنــه دل عــىل مــا يف القلــب 

 .من الكفر

 . من التكذيب:امللقي

  نعم?:الشيخ

 . كفر التكذيب أم ال:امللقي

 . التكذيب يشء ثاين:الشيخ

 . هذا هو بارك اهللا فيك, هذه النقطة الثالثة من األمهية:امللقي

 .اهللا فيك ووفق جهودك بارك :الشيخ
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 بارك اهللا فيـك مـا زلنـا نـتعلم مـن فـضيلتكم, وأسـأل اهللا عـز وجـل :امللقي
 .أن جيمعنا بكم يف جنات النعيم

  . آمني ومعذرة إليكم:الشيخ
 ]املجلس الثاين[

 احلمــــد هللا رب العــــاملني, وصــــىل اهللا وســــلم عــــىل نبينــــا حممــــد :امللقــــي
شيخ انتهينــــا يف املجلــــس وعــــىل آلــــه وصــــحبه وســــلم أمجعــــني, فــــضيلة الــــ

السابق املـؤرخ باحلـادي والعـرشين مـن شـهر رمـضان عـام ألـف وأربعامئـة 
ــــد ويــــنقص  ــــأن اإليــــامن قــــول وعمــــل يزي ــــا إىل القــــول ب وســــتة عــــرش, انتهين

وأن من عرف بقلبه وأقر بلسانه مل يكن : ًويتبعض ويتفاضل أهله فيه, ثانيا
وقري واحلــب والــبغض ًبمجــرد ذلــك مؤمنــا حتــى يــأيت بعمــل القلــب مــن التــ

تكـذيب وجحـود وعنـاد : وأن الكفـر سـتة أنـواع: ًواملواالة واملعـاداة, ثالثـا
  وأن الكفـــــر ال يكـــــون باالعتقـــــاد وحـــــده : ًوإعـــــراض ونفـــــاق وشـــــك, رابعـــــا

  وأن املرجئـــة هـــم الـــذين حـــرصوا : ًبـــل باالعتقـــاد والقـــول والعمـــل, خامـــسا
 .التكذيب بالقلب

 ن?وأن الكفر ال يكو: ً عفوا:الشيخ

وأن الكفر ال يكون باالعتقاد وحده بل باالعتقاد والقـول : ًرابعا :امللقي
 .والعمل

 ً هل قلت آنفا وحده?:الشيخ

 .نعم قلت وحده :امللقي
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 .بل باالعتقاد والقول والعمل :الشيخ

 . بل وباالعتقاد:امللقي

  بل باالعتقاد?:الشيخ  

 . بل وباالعتقاد والقول والعمل:امللقي

 . نعم:الشيخ

وأن املرجئـــــة هـــــم الـــــذين حـــــرصوا الكفـــــر بالتكـــــذيب : ً خامـــــسا:امللقـــــي
بالقلـــب وذهبـــوا إىل أن كـــل مـــن كفـــره الـــشارع فـــإنام كفـــره النتفـــاء تـــصديق 
القلــــب بــــالرب تبــــارك وتعــــاىل, ثــــم حــــصل اخــــتالف لفظــــي فــــيام أتــــصور 

إن الرجل قد يكفـر وهـو مـصدق بـاحلق وأنـتم تقولـون : خالصته أن يقولوا
ًصدقا, ولكن عارفا أي قد يكفر الرجل وهو عارف كإبليس إنه ال يسمى م ً

اللعـــني, ثـــم أن آيت بـــبعض النـــصوص تؤيـــد مـــا أذهـــب إليـــه وقـــد وفقنـــي اهللا 
ًلذلك فهل تسمحوا بأن أتلوا عليكم شيئا من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 يؤيد الذي قلت?

 . تفضل:الشيخ

أن اهللا تبـارك وتعـاىل كـان شـيخ اإلسـالم يـتكلم عـن كفـر العنـاد و :امللقي
ًربام يعاقب املعاند وهو الذي يقر باحلق ظـاهرا وباطنـا بيـد أنـه ال ينقـاد لـه  ً
ًبغــضا واســتكبارا واســتهتارا, أقــول; كــان شــيخ اإلســالم يــتكلم عــن رس مــن  ً ً
أرسار اهللا يف خلقـــه أن اهللا ربـــام عاقـــب هـــذا املعانـــد بزيـــغ القلـــب وضـــالله 

 .ةفقال يف رشح العقيدة األصفهاني
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 . نعم:الشيخ

ثم هؤالء إذا مل يتبعـوا التـصديق :  الصحيفة مائة وثالثة وعرشين:امللقي
بموجبــه مــن عمــل القلــب واللــسان وغــري ذلــك فإنــه قــد يطبــع عــىل قلــوهبم 

fláčÛ@âžìÓ@bflí@čéčßžìÔčÛ@óflìŽß@flÞbÓ@ž‡gflë@@﴿: حتى يزول عنها التـصديق كـام قـال تعـاىل
@@ŽàÜžÈflm@ž†Óflë@ïčäflãëŽ‡žûŽm@@@@@@@@@@@@@@@bÛ@aflë@žáŽèfliìÜÓ@a@flÎafl‹c@aìËafl‹@bŞàÜÏ@žáØžîÛg@ča@ŽÞìŽfl‰@ïğãc@flæì

@@fĺ čÔčbÐÛa@flâžìÔÛa@ðč†žèflí﴾) ففهـؤالء كـانوا عـاملني, فلـام زاغـوا أزاغ اهللا  )٥:الـص
قلــــوهبم, واملقــــصود هنــــا أن تــــرك مــــا جيــــب مــــن العمــــل بــــالعلم الــــذي هــــو 

:  يفيض إىل سلب التـصديق والعلـم, كـام قيـلمقتىض التصديق والعلم قد
: العلـــــم هيتـــــف بالعمـــــل فـــــإن أجابـــــه وإال ارحتـــــل, وموضـــــع الـــــشاهد قولـــــه

واملقــــصود هنــــا أن تــــرك مــــا جيــــب مــــن العمــــل بــــالعلم الــــذي هــــو مقتــــىض 
  .التصديق والعلم قد يفيض إىل سلب التصديق والعلم

وكفـــر وهـــو يبـــني كفـــر اجلحـــود  «:»الـــصارم املـــسلول«ً وقـــال أيـــضا يف 
إن العبـــــد إذا فعـــــل الـــــذنب مـــــع اعتقـــــاد أن اهللا حرمـــــه عليـــــه : العنـــــاد فيقـــــول

واعتقاده انقياده هللا فيام حرمـه وأوجبـه فهـذا لـيس بكـافر, فـإن اعتقـد أن اهللا 
مل حيرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هـذا التحـريم وأبـى أن يـذعن هللا 

ًهللا مــستكربا كــإبليس مــن عــىص ا: فهــو إمــا جاحــد وإمــا معانــد, وهلــذا قــالوا
ًكفـــر باتفـــاق, ومـــن عـــىص مـــشتهيا مل يكفـــر عنـــد أهـــل الـــسنة, وإنـــام يكفـــره 
ًاخلوارج فإن العايص املـستكرب وإن كـان مـصدقا بـأن اهللا ربـه فـإن معاندتـه 

 وحقيقتـــه كفـــر هـــذا ألنـــه "إىل أن قـــال"لـــه وحمادتـــه تنـــايف هـــذا التـــصديق 
مـا يـصدق بـه املؤمنـون, يعرتف هللا ورسوله بكل مـا أخـرب بـه ويـصدق بكـل 
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ولكـــــن يكـــــره ذلـــــك ويبغـــــضه ويـــــسخطه لعـــــدم موافقتـــــه ملـــــراده ومـــــشتهاه, 
أنا ال أقر بذلك وال ألتزمه وأبغض هذا احلق وأنفر عنه, فهـذا نـوع : ويقول

غري النوع األول وتكفري هـذا معلـوم باالضـطرار مـن ديـن اإلسـالم والقـرآن 
  .»مملوء من تكفري مثل هذا النوع

ً وهــو أيــضا يــتكلم عــن كفــر العنــاد ويــتكلم »وع الفتــاوىجممــ«وقــال يف 
أن ال جيحد وجوهبا يعنـي : الثاين": كذلك عن تارك أركان اإلسالم يقول

ًأركان اإلسالم ومبانيه األربعة, لكنه ممتنع من التزام فعلهـا كـربا أو حـسدا  ً
أعلم أن اهللا أوجبهـا عـىل املـسلمني والرسـول : ًأو بغضا هللا ورسوله فيقول

ًادق يف تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عـن التـزام الفعـل اسـتكبارا, أو حـسدا ص ً
ًللرســول, أو عــصبية لدينــه, أو بغــضا ملــا جــاء بــه الرســول, فهــذا كــافر; فــإن 
ًإبليس ملا ترك السجود املأمور به مل يكن جاحد لإلجيـاب فـإن اهللا بـارشه 

 طالـب كـان باخلطاب وإنام أبى واستكرب وكان من الكـافرين, وكـذلك أبـو
ًفــيام بلغــه لكنــه خــاف اتباعــه محيــة لدينــه, وخوفــا مــن صًمــصدقا للرســول

ًعـــار االنقيـــاد, واســـتكبارا عـــن أن تعلـــو إســـته رأســـه, فهـــذا ينبغـــي أن يـــتفطن 
ًإلــخ كــالم شــيخ اإلســالم فــام تعلــيقكم أحــسن اهللا إلــيكم وزادكــم علــام "لــه

 ًوفهام?

ــــــشيخ ً جــــــزاك اهللا خــــــريا, أوال أظــــــن كــــــان كالمــــــي :ال ــــــب هــــــو ً ــــــاألمس القري ب
االحتجــــاج كــــام هــــو األصــــل بالكتــــاب والــــسنة, أنــــت اآلن عــــىل التعبــــري بالنظــــام 
العسكري املتبع مكانك راوح ما جئت إال باآلية التي جرى النقاش بينـي وبينـك 

وتـذكر مـا جـرى بينـي وبينـك أنـه تعلـم ) تعلـم(حوهلا, وهي قول موسـى لفرعـون  
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يــة أو بحــديث صــحيح يبــني أن التــصديق بمعنــى تعــرف أنــا كنــت أود أن أحظــى بآ
ًينايف اإليامن وال يرادفـه كـام اتفقنـا عـىل املعرفـة متامـا, وقلنـا بـرصاحة ووضـوح 

ًأن كــل مــن كــان مؤمنــا فهــو عــارف والعكــس, فاختلفــت معــك هــل : ال خــالف فيــه
ًاألمر كذلك? أن املتفق عليه أن كل مـن كـان مؤمنـا فهـو مـصدق هـل كـل مـن كـان 

  أم ال? هذه نقطة اخلالف بيني وبينك أليس كذلك?ًمصدقا هو مؤمن

 . بىل:امللقي

ً طيب اآلن فني احلجة الرشعية امللزمـة كتابـا وسـنة بـأن التـصديق :الشيخ
ًينــايف اإليــامن أحيانــا ينافيــه أحيانــا وقــد يلتقــي أحيانــا كــام قلنــا يف املعرفــة,  ً ً

ًهــذا يشء إىل اآلن أنــا أقــول مــا ســمعت شــيئا جديــدا ســوى أن ا إلمــام ابــن ً
تيمية رمحه اهللا يستعمل التصديق فيام أفهم مقابل اإليامن ولعلك تذكر ال 
أقول يف مقابل إيـامن وإنـام أريـد أن أقـول بمعنـى اإليـامن فـأقول ابـن تيميـة 
يف هـــذا الكـــالم يـــستعمل التـــصديق بمعنـــى اإليـــامن ولعلـــك تـــذكر أننـــا يف 

ٍمصدقا برسولو"األمـس القريـب أتينـا بآيـة  ُـ َ ُِـ ً ِّ ُ يأيت من بعدي اسمه أمحدَ َـ ْ َ ُ ْـ َ ْ َُـ ْـ ِ ِـ ِ ْ" 
IQH )فًفاتفقنا أن التـصديق هنـا بمعنـى اإليـامن متامـا وأنـا كنـت أود أن  )٦:الص

ًأحظـــى منـــك بـــدليل مـــن الكتـــاب أو الـــسنة يبـــني يل شـــيئا جديـــدا كنـــت عنـــه  ً
ًغافال يف كـل مـا مـىض, وهـو أن التـصديق قـد يـأيت بمعنـى املعرفـة التـي ال 

فأنـــا أقـــول اآلن يف كـــالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا أنـــا ال أجـــد أنـــه إيـــامن معهـــا, 
يستعمل التصديق باملعنى الذي أنت رشحتـه بـاألمس القريـب, وخالصـته 
ًأنه قد ال يكون املـصدق مؤمنـا, فأنـا أقـول اآلن احـذف كلمـة التـصديق يف 

                                                 
 .كذا تالها الشيخ خطأ كام نبهنا عليه قبل)  ١(
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كــالم ابــن تيميــة كلــه وضــع كلمــة اإليــامن هــل يــضطرب كــالم الــشيخ هبــذا 
 لفظي أم يستقيم?التعديل ال

حينام بلغه لكنه ترك صً وكذلك أبو طالب كان مؤمنا بالرسول:امللقي
 .اتباعه محية لدينه

  أيش رأيك استقام املعنى?:الشيخ

 . ما استقام املعنى باملعنى االصطالحي لإليامن:امللقي

 . ليه:الشيخ

ً كــوين أقـول كــان أبـو طالــب وكـذلك أبــو طالـب كــان مؤمنـا معنــاه :امللقـي
ًنـــه أتـــى باعتقـــاد القلـــب وقـــول اللـــسان وعمـــل القلـــب أيـــضا لكـــن أنـــا اآلن أ

 .تذكرت آية كريمة

 . تفضل:الشيخ

bĆàÜÃ@žáŽèŽÐžãc@bflèžnfläÔžîflnžaflë@bflèči@aëŽ†flzfluflë@@@@﴿:  وهــي قولــه تعــاىل:امللقــي
a₣ìÜŽÇflë﴾)فال شك أن اليقني مرتبة أعىل من مرتبة التصديق وبذلك )١٤:النمل ,

ًألوىل كـــام يقـــول العلـــامء يـــستقيم كالمـــي فـــيام أتـــصور جـــدا فـــام بقيـــاس ا
 رأيكم?

ً رأيي أن الذي استقر يف القلب يقينا هو إيامن, لكن هذا اإليـامن :الشيخ
االســتكبار الــذي : زال بــاملبطالت الكثــرية التــي نحــن متفقــون عليهــا, منهــا

نـا أراه, هو علة كفـر إبلـيس, ومنهـا اجلحـد, ومنهـا, ومنهـا إلـخ, هـذا الـذي أ
ًالـــصفات التــــي جـــاءت يف كــــالم ابــــن تيميـــة متامــــا ال تنـــايف اإليــــامن الــــذي 
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ًخيرب بسبب من تلك األسباب التي خترب التـصديق, ال أرى هنـاك فرقـا 
بني التصديق وبني اإليامن, ما دام أنه يوجد بـني أيـدينا اآلن آيـة واحـدة هـي 

 أو مل تبحـث فلـم ًآية ومصدقا, وأنا أعتقد وما أدري لعلك بحثت ومل جتد
جتــد; لــو تتبعنــا كلمــة الــصدق يف اآليــات التــي ذكــر فيهــا هــل نجــده بمعنــى 
اإليامن أم بمعنـى غـري اإليـامن كـام تريـد أنـت أن تقـول مـاذا تـرى اآلن دون 
أن تعــود إىل تلــك اآليــات التــي فيهــا لفــظ الــصدق ولفظــة التــصديق اآلن مــا 

ًرسيعــة جــدا أن نفــتح الــذي خيطــر يف بالــك, ومــن املمكــن اآلن وبطريقــة 
عىل القـرآن الكـريم عـىل بعـض اآليـات التـي فيهـا لفظـة الـصدق ومـا اشـتق 

  فهل نجد فيها التفريق الذي أنت تدندن حوله?– مايش –منها 

  أنا أعدكم أن أبحث عن مادة التصديق يف كتاب اهللا?:امللقي

 . كيف:الشيخ

لكتـــاب  أن أعـــدكم أن أبحـــث عـــن مـــادة التـــصديق يف نـــصوص ا:امللقـــي
 .والسنة وأوافيكم بام وصلت إليه

 .ً هذا هو اخلط املستقيم وجزاك اهللا خريا:الشيخ

 .ًإذا ننتقل إىل نقطة أخرى:امللقي

 . تفضل:الشيخ

 .هذه النقطة خاصة بموضوع أصول التكفري:امللقي

 .. أصول:الشيخ
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ًأصول التكفري, فكنـت قـد كتبـت شـيئا مـن أصـول التكفـري فكنـت :امللقي
ًقرأهــــا علــــيكم باختــــصار شــــديد حتــــى تــــصوبوين إن كنــــت صــــائبا, أود أن أ

 .ًوختطئوين إن كنت خمطأ, ومن ثم يستفيد من ورائي

 قبــل هــذا لــو ســمحت كنــت ســجلت أنــا هنــا كلمــة مــن كــالم ابــن تيميــة :الــشيخ
 .جاء ذكر يقر جاء يف تضاعيف كالمه يقر

 . نعم:امللقي

  طيب ماذا يرادف كلمة يقر يؤمن أم يعرف?:الشيخ

 . يعرف:امللقي

ً فــإذا مــا يف خــالف, نعــود اآلن إىل املــسألة التــي تريــد أن تبحثهــا بــس :الــشيخ
 ., تفضل نعم)١(أردت أن أركز يف بالك هذه املالحظة

                                                 
د الـــشيخ اإليـــامن عنـــ"كتـــايب  يف "التـــصديق" ســـيأيت الكـــالم عـــىل هـــذه املـــسألة املثـــارة )١(

 يف هـذه املـسألة, وموافقتـه لألئمـة يف , وسأبني هناك دقة نظـر الـشيخ رمحـه الـه"األلباين
 .ذلك

و بلمحة سريعة     –إال أنني أرى لزامًا علّي أن أرد شبهة          م       -ول ة الحمقى ممن فه بعض الجهل  أو– ل
ه يح             التجهم؛ ألن اني ب ة األلب اتهم العالم ه ف ر وجه ى غي ا عل ان ُأفهم آالم األلباني هن  في  صر اإليم

  .التصديق ويجعله مرادفًا له
  :فأقول
  .لغة الرع في اعلم أن التصديق الذي جعله األلباني مرادفًا لإليمان إنما هو التصديق •
اد    -عنده–لغة الشرع ال ُيطلق      في   والتصديق •  إال على التصديق اللغوي، وهو مجرد اعتق

ًا بلوازم                 ًا مقرون ادًا جازم ه اعتق ا هو علي ى م سان         الشء عل ضياته من إذعان الل ه ومقت
 .والقلب والجوارح لهذا التصديق اللغوي

رادف  • ان م ا أن اإليم ه فبم ام–وعلي د اإلم شرعي-عن صديق ال شرعي .  للت صديق ال والت
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أحــسنتم وأمجلــتم أقــول ال ينبغــي ملــؤمن أن خيــوض يف مــسائل :امللقــي
التكفري من قبل أن يقف عىل أصوله ويتحقـق مـن رشوطـه وضـوابطه, وإن 

د نفسه املهالك واآلثام وباء بغضب الرمحن, ذلك أن مـسائل التكفـري أور
مــن أعظــم مــسائل الــدين وأكثرهــا دقــة, ال يــتمكن منهــا إال األكــابر مــن أهــل 

 :العلم الواسع والفهم الثاقب وهذه أهم أصوله وضوابطه

التكفري حكم رشعي وحق حمض للرب سبحانه ال متلكه هيئة : األول
عة من اجلامعات, وال اعتبار فيه لعقل أو ذوق, وال من اهليئات, وال مجا

دخل فيه حلامسة طاغية وعداوة ظاهرة, وال حيمل عليه ظلم ظامل متادى 
يف ظلمه وغيه, أو بطش جبار عنيد تنـاهى يف بطـشه وغـدره, فـال يكفـر إال 

  .من كفره اهللا ورسوله
 تقـام عليـه  أن املسلم ال يكفر بقول أو فعـل أو اعتقـاد إال بعـد أن:الثاين

  .احلجة وتزال عنه الشبهة
  . وال فرق يف ذلك بني أصول وفروع أو اعتقاد وفتيا:الثالث
  . والعذر يف املسائل الدقائق واخلفية آكد من العذر يف غريها:الرابع

                                                                                                                         
ان   ) لغوي(تصديق  : عنده هو  سان     [+] بالجن رار بالل ان،      [+] إق الجوارح واألرآ عمل ب

را     : فاإليمان عند اإلمام هو     ان وإق ان،         تصديق بالجن الجوارح واألرآ سان وعمل ب ر بالل
 .فأين هذا من جهم والتجهم، اللهم لطفك

اني   • ة األلب ة العالم ى أن موافق ه عل وتني أن أنب هأووال يف ي  مخالفت راد  ف سألة الم م
ه       في   بالتصديق دخل ل ذا المبحث      في    لغة الشرع ال م ده       –ه ان عن  -مبحث تعريف اإليم

  .أمل منصفًا فت-وقد بيناها لك–فالعبرة بالمعاني 
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 والعـــذر يف املكـــان والزمـــان الـــذي يغلـــب فيـــه اجلهـــل ويقـــل :اخلـــامس
  .العلم كذلك أوىل وآكد

غــري املــتمكن يف العلــم أو العــاجز عنــه أوىل  والعــذر يف حــق :الــسادس
  .وآكد من املتمكن منه القادر عىل حتصيله

 التكفـــري خيتلـــف بحـــسب اخـــتالف حـــال الـــشخص, فلـــيس كـــل :الـــسابع
ًخمطــئ وال مبتــدع وال جاهــل وال ضــال يكــون كــافرا بــل وال فاســقا بــل وال  ً

 .ًعاصيا كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ة من أوهلا? أعد هذه الفقر:الشيخ

التكفري خيتلف بحسب اختالف حال الـشخص, فلـيس :  السابع:امللقي
ًكــل خمطــئ وال مبتــدع وال جاهــل وال ضــال يكــون كــافرا بــل وال فاســقا بــل  ً

 .ًوال عاصيا كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

  أال ترى أن العبارة حتتاج إىل قيد ولو وقع يف الكفر?:الشيخ

 . مجيل أرى ذلك:امللقي

وأنه جيب التفريـق بـني اإلطـالق والتعيـني, فـإن نـصوص الوعيـد : ًتاسعا
التي يف الكتاب والسنة ونصوص األئمة بالتكفري والتفسيق ونحو ذلك ال 
يـــستلزم ثبــــوت موجبهــــا يف حــــق املعـــني إال إذا وجــــدت الــــرشوط وانتفــــت 

 .املوانع, ال فرق يف ذلك بني األصول والفروع

 .ًأيضا ألنك ذكرت مثل هذا يف ما تقدم.. ًا لو ذكرت ال فرق أيض:الشيخ

 . أي نعم:امللقي
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 .وأن الكفر ذو أصل وشعب: ًعارشا

 . ملاذا إفراد األوىل ومجع األخرى, ملاذا ال يقال أصول وشعب:الشيخ

 . أي نعم:امللقي

 عىل كل حال هـذا اقـرتاح أنـت تدرسـه فـيام بعـد وبتتأكـد إن رأيتـه :الشيخ
 .ًحسنا سجلته

وال يلزم من قيـام شـعبة مـن شـعب اإليـامن بالعبـد : ادي عرش احل:امللقي
ًأن يــسمى مؤمنــا وإن كــان مــا قــام بـــه إيامنــا, وال مــن قيــام شــعبة مــن شـــعب  ً

 ..ًالكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به

ًأن يسمى كافرا أم أن يكون كافرا أو أن يصري كافرا?.. ً عفوا:الشيخ ً ً 

 .ظية فيام أظن هذه من اخليارات اللف:امللقي

 ِ من?:الشيخ

 . اخليارات اللفظية ليس اليشء اجلوهري:امللقي

 أنا أعتقد أن املـسألة يعنـي كـام ال خيفـى عـىل اجلميـع اآلن نحـن :الشيخ
ًيف صــدد بيــان فكــرة وعقيــدة مهمــة جــدا, فهــل نحــن نقــصد يعنــي أن نــسميه 

ًكافرا أم أن يكون عند اهللا كافرا? ً 

 .ه كلمة الكفر نقصد أن نطلق علي:امللقي

كلمـة الكفـر يكـون عنـد .. إيه, لكننا هل كل من أطلقنـا نحـن عليـه:الشيخ
 ًاهللا كافرا?
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  . ال نتدخل فيام بني اهللا وبني عباده:امللقي
 هذا هو فبحثنا اآلن يف أي جانب من اجلانبني بامذا يكفر بحيـث :الشيخ

 لفظـة كـافر أنه يستحق اخللود يف النار أم بامذا يستحق أن نطلق نحن عليـه
 مع أنه كان يمكن أن يكون عند اهللا ليس بكافر, ما هو بحثنا اآلن?

 . الثاين:امللقي

  الثاين?:الشيخ

 . أي نعم:الشيخ

  وهو?:الشيخ

  وهو هل يستحق أن نطلق عليه كلمة الكفر أم ال?:امللقي

ًأنا ما أفهـم هـذا أن البحـث كلـه يف هـذا البحـث فـيام يكـون مؤمنـا  :الشيخ
ًكون كافرا عند اهللا, أنت ذكرت اآلن آنفا بأنـه إذا كـان فيـه شـعبة مـن وفيام ي ً

 ًشعب األيامن ال يصري بذلك مؤمنا?

 . نعم:امللقي

 طيب, ال يصري عندنا أم عند اهللا? :الشيخ

 . عندنا يف الظاهر, ألننا نحكم يف الظاهر:امللقي

اذا  نعــم, طيــب نحــن حيــنام رأينــاه أتــى شــعبة مــن شــعب اإليــامن مــ:الــشيخ
 ًنحكم عليه ظاهرا?

 . نعم نحكم عليه:امللقي
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  بامذا?:الشيخ

 .. بأنه مؤمن لكنه ختلل يف إيامنه:امللقي

 ًاصرب عندك اآلن خرجت عام قلت آنفا? :الشيخ

 .ال يا شيخ :امللقي

  كيف?:الشيخ

عندما أقـول وال يلـزم مـن قيـام شـعبة مـن شـعب اإليـامن بالعبـد .. :امللقي
قــام بــشعبة الــصالة ولكنــه التــزم بجحــود معلــوم مــن ًأن يــسمى مؤمنــا كمــن 

 ًالدين برضورة وأقيمت عليه احلجة هل يسمى مؤمنا?

ً عفوا أرجو أن ال يطول البحث ألنه بيشعب املوضوع بيضيع لنـا :الشيخ
ًأصــل املوضــوع, أنــت قلــت اآلن البحــث لــيس حمــصورا فــيمن يكــون عنــد 

ًاهللا مؤمنا أو كافرا وإنام فيمن نطلق نحن ع  .ليه أنه مؤمن أو أنه كافرً

 . نعم:امللقي

ًاآلن حيـنام نـرى شخـصا حتققـت فيـه خـصال مـن خـصال اإليـامن :الشيخ
ًحسب اعرتافك آنفا أننا لسنا نحكم بام يكون مؤمنا أو بام يكون كافرا أنه  ً ً

 ما ينبغي أن نقول عنه أنه مؤمن بينام قلت ال هذا نقول يف به, صح?

 . نعم:امللقي

ً وذاك إذا الذي وقع يف الكفر نقول عنه كافرا, لكن الواقع  طيب,:الشيخ ً
ًنحــن نقــول عنــد اهللا هــل يكــون مؤمنــا أو يكــون كــافرا, نقــول جمــرد حتقــق  ً
ًشعبة مـن شـعب اإليـامن ال جيعلـه مؤمنـا عنـد اهللا, كـام أن الـشخص اآلخـر 
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الذي وقع يف شعبة من شعب الكفر ممكـن أن ال يكـون عنـد اهللا عـز وجـل 
ًفهــذه نقطــة أيــضا ســجلها أنــت عــىل اهلــامش وتفكــر فيهــا ثــم بتحــرر ًكــافرا, 

 .املوضوع كام ينتهي إليه رأيك

وقــــــد جيتمــــــع يف الرجــــــل كفــــــر وإيــــــامن, ورشك :  الثــــــاين عــــــرش:امللقــــــي
وتوحيـــد, وتقـــوى وفجـــور, ونفـــاق وإيـــامن, وهـــذا مـــن أعظـــم أصـــول أهـــل 

 البــدع الــسنة كــام يقــول ابــن قــيم اجلوزيــة, وخالفــه يف ذلــك غــريه مــن أهــل
 .كاخلوارج واملعتزلة إلخ كالم ابن القيم

 .كفر عمل وكفر جحود وعناد: الثالث عرش

ًأن جاحد احلكـم املجمـع عليـه إنـام يكفـر إذا كـان معلومـا : الرابع عرش
ًمن الدين بالرضورة, وأما املجمع الذي ليس معلوما من الدين بالرضورة 

س مـع البنـت جممـع عليـه, فال يكفر بإنكاره مثل كون بنت االبن هلـا الـسد
ًولـــيس معلومـــا للـــرضورة فـــال يكفـــر منكـــره, والـــذي يكفـــر جاحـــده إذا كـــان 
ًمعلومــــا بالــــرضورة إنــــام هــــو احلكــــم الــــرشعي; ألنــــه مــــن الــــدين والــــصالة 
والزكاة واحلج إلخ كالم السبكي, وقال مثلـه ابـن حجـر العـسقالين, وابـن 

 .دقيق العيد, وتتمته يف األصل اخلامس عرش

 ً عفوا, ألنه حكم رشعي قلت أو نقلت?:الشيخ

 . نعم:امللقي

 طيـــب املـــسألة اإلرثيـــة التـــي ذكرهتـــا والتـــي ال يكفـــر جاحـــدها أو :الـــشيخ
ًمنكرها أليس حكام رشعيا? ً 
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 .  حكم رشعي:امللقي

 ًإذا ما قيمة هذا التعليل هناك? :الشيخ

  هــذا قيــد آخــر يــا شــيخ, قيــد آخــر أن الــذي يكفــر جاحــده إذا كــان:امللقــي
ًمعلومـــا مـــن الـــدين بالـــرضورة هـــو احلكـــم الـــرشعي, فلـــو أن شـــيئا معلومـــا َ  ً ً
بالـــدين بالـــرضورة مـــن أشـــياء الـــدنيا ال يكفـــر جاحـــده, إذا جحـــد إنـــسان أن 

 ..هذه

 بــارك اهللا فيــك مــا يف داعــي هلــذا التفــصيل ألن هــذا مــا هــو نقطــة :الــشيخ
رث الــذي خــالف, عنــدنا مــسألتني كلتامهــا رشعيتــان األوىل مــا يتعلــق بــاإل

ذكرتـــه هـــذه قـــضية رشعيـــة وجممـــع عليهـــا رشعيـــة وجممـــع عليهـــا ال يكفـــر 
 .منكرها

 . نعم:امللقي

 طيب بيـنام جئـت لألخـرى فعللتـه بأنـه حكـم رشعـي وهـي مـسألة :الشيخ
 .ًرشعية أيضا

  ما هي يا شيخ املسألة الرشعية األخرى?:امللقي

 . ذكرين الذي جئت هبا يف هذا التعليل:الشيخ

كــن أنــا أقــول النقطــة األخــرى أقــول يعنــي نقطــة أخــرى والــذي  ل:امللقــي
 .ًيكفر جاحده إذا كان معلوما بالرضورة إنام هو احلكم الرشعي

ً ذاك ليس حكام رشعيا?:الشيخ ً 

 . هذا حكم رشعي انتهينا منه:امللقي



@çbºfia@lbnØ 
 ٢٢٦ 

ً معليش خذ واعطي, ألـيس حكـام رشعيـا اجلـواب ال إرث قـضية :الشيخ ً
 اإلرث?

 . حكم رشعي:امللقي

  طيب وجممع عليه?:الشيخ

 . نعم:امللقي

  طيب ملاذا ال يكفر وهو حكم رشعي وجممع عليه?:الشيخ

ً ال يكفر يا شيخ عفوا عفوا هذا ال يكفر:امللقي ً. 

بىل ال تعـد عـىل الكـالم أجـب عـىل سـؤايل ملـاذا ال يكفـر? يعنـي :الشيخ
 ما الفرق بني هذه املسألة واملسألة الثانية كالمها حكم رشعي?

ً الفرق أننا نكفر جاحـد احلكـم الـرشعي, أمـا إذا كـان حكـام غـري :امللقي
 .رشعي فال نكفره, هذا املقصود بكالمي أنا

 . سبحان اهللا:الشيخ

 . لذلك أرجو أن أقرأ الكالم مرة ثانية:امللقي

 ال يـــا أخـــي ال أنـــت افهمنـــي وأجبنـــي قـــضية اإلرث التـــي ذكرهتـــا :الـــشيخ
 .كم رشعيوقلت أهنا جممع عليها هذا ح

 . نعم:امللقي

  طيب, ملاذا ال يكفر أجبني?:الشيخ

 .ًألنه ليس معلوما من الدين بالرضورة :الشيخ
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 ًأليس جممعا عليه? :الشيخ

 . بىل:امللقي

 مجيــــــل, املجمــــــع عليــــــه ال يــــــرادف قولنــــــا معلــــــوم مــــــن الــــــدين :الــــــشيخ
 بالرضورة?

 بالــرضورة ً ال يرادفــه, املجمــع عليــه قــد يكــون معلومــا مــن الــدين:امللقــي
 .ًوقد ال يكون معلوما من الدين بالرضوة

ً اآلن ســلكنا اجلــادة إذا هنــاك إمجــاع معلــوم مــن الــدين بالــرضورة :الــشيخ
ًفبيكون التعليل يف املسألة األوىل هو مع كوهنا إمجاعـا لكنهـا ليـست مـن 

 .املعلوم من الدين بالرضورة

 . أي نعم:امللقي

ًنــــك تعلــــم أنــــت أن كثــــريا مــــن هــــذا لــــيس مبــــني يف العبــــارة, أل :الــــشيخ
ًاإلمجاعات ال يضلل منكرها فـضال عـن أن يكفـر, لكـن يقينـا باملقابـل يف  ُ ًُ َ
ًبعض اإلمجاعات من أنكرها فهو كـافر, ملـاذا? للعلـة التـي ذكرهتـا أخـريا, 

أهنــا مــن املعلــوم مــن الــدين بالــرضورة فــال بــد : ذكرهتــا أنــت مــش أنــا, وهــي
قيقـــي يف عـــدم تكفـــري مـــن جحـــد هـــذا مـــن هـــذا القيـــد إليـــضاح الـــسبب احل

 .احلكم اإلرثي

وكـــــون الـــــيشء معلـــــوم مـــــن الـــــدين :  أي نعـــــم, اخلـــــامس عـــــرش:امللقـــــي
بالرضورة أمر إضايف; فحديث العهد باإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة قد ال 
ًيعلـــم هـــذا بالكليـــة فـــضال عـــن كونـــه يعلمـــه بالـــرضورة, وكـــذلك كثـــري مـــن 
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سجد للسهو,وقىض أن الولد للفراش  ص العلامء يعلم بالرضورة أن النبي
 وأفهــم النــاس ال يعلمــه البتــة كــام وغــري ذلك,ممــا يعلمــه اخلاصــة بالــرضورة,

 .»الفرقان«قال شيخ اإلسالم يف كتاب 

وال تكفــري بــام يلــزم مــن املــذاهب واألقــوال وال اعتبــار : الــسادس عــرش
 .بام تؤول إليه من أفكار

ن اتفق أهل السنة عىل تكفريه, أو قام ًوأخريا فإنه ال يكفر إال م: األخري
 .عىل تكفريه دليل ال مدفع له

 . مايش:الشيخ

 . انتهى ما تيرس يل من مجع ألصول التكفري:امللقي

 . جزاك اهللا خريا:الشيخ

 .ما رأيكم فيها باجلملة :امللقي

ً ما أرى فيهـا شـيئا إال بعـض الفـروع التـي جـرى النقـاش فيهـا لكـن :الشيخ
من سبق يف بعـض تلـك الـرشوط فـيام أظـن ذكـر فيهـا .. حينامعادة الذاكرة 

 .لفظة املعاداة, املعاداة القلبية هذه

 . نعم:امللقي

  ممكن أن تذكرين بالعبارة التي جاء فيها هذه اللفظة?:الشيخ

 هذه العبارة أن من عرف بقلبه وأقر بلـسانه مل يكـن بمجـرد ذلـك :امللقي
وقري واحلـــب والـــبغض واملـــواالة ًمؤمنـــا حتـــى يـــأيت بعمـــل القلـــب مـــن التـــ
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واملعــــاداة وهــــذه اللفظــــة جــــاءت يف نــــصوص شــــيخ اإلســــالم وابــــن القــــيم 
 ..وغريه

 املــواالة واملعــاداة حيــنام تطلــق هــل يــراد هبــا املــواالة واملعــاداة :الــشيخ
 القلبية أم العملية?

 .إذا أطلقت :امللقي

 . نعم:الشيخ

 . القلبية:امللقي

 .ما أظن :الشيخ

 ..كالمي هنا القلبية فإذا كان يوايل يف :امللقي

 .. هذا قيد جيد لكن:الشيخ

 . حتى أخرج بيشء:امللقي

 .تفضل :الشيخ

 حتــى أخــرج مــن مــسألة املــواالة واملعــاداة; فــإن كثــري مــن النــاس :امللقــي
ًيكفــرون الــشخص بمجــرد أن يــوايل فالنــا مــن أعــداء اهللا عــز وجــل مــن غــري 

 ..ما

 تــرى مــا حتتــاج العبــارة إىل توضــيح أي هــذا الــذي خــشيت أن يفهــم فيــا
 أكثر?

 .وضحته يف تضاعيف الكتاب
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 كيف?

  وضحت مثل هذا يف تضاعيف الكتاب?:امللقي

 .ذلك ما نبغيه :الشيخ

 . حبارك اهللا فيك:امللقي

 .وفيك بارك :الشيخ

 . حإذا انتهينا من هذه القضية:امللقي

 .تفضل لسه معك ربع ساعة أو ثلث ساعة :الشيخ

 .نأيت إىل قضية القضايا ف:امللقي

 .القضايا? تفضل... قضية :الشيخ

 . كام يف هذا العرص:امللقي

 يعني خلصت مما عندك يف الكتاب انتهيت? :الشيخ

 . ما انتهيت:امللقي

 ًفإذا? :الشيخ

 لكـــن هنـــاك قـــضية هـــي مـــن لـــب الكتـــاب كنـــت أحـــب أن نـــستغل :امللقـــي
حتـى يكـون املجلـس الوقت ما دام الوقت وقتي ندندن حول هـذه القـضية 

 .ًعامرا بجميع مسائل التكفري

 . تفضل:الشيخ
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 هذه املسألة التي ما زلتم تدندنون حوهلا وهـي قـضية مـن حكـم :امللقي
بغري مـا أنـزل اهللا, وتفـريقكم الـذي ذهبـتهم إليـه بـني مـن حكـم بغـري مـا أنـزل 
ًاهللا جحودا واستحالال وبـني مـن حكـم بغـري مـا أنـزل اهللا مـن غـري مـا جحـود ً 

واستحالل, وهذا الرأي الذي ذهبتهم إليه وهو مـذهب الـسلف عامـة, ومل 
أجـــد فـــيام اطلعـــت عليـــه مـــن خيـــالف يف هـــذا وللعلـــم, فقـــد نـــرشت جملـــة 
ًالرشق األوسط واملسلمون مقاال لكم يف هـذا الـشأن وعلـق عليـه سـامحة 
الــشيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز بـــاإلقرار واملوافقـــة والتأييـــد, ثـــم بعـــد ذلـــك قـــرأ 

مكـــم وكـــالم الـــشيخ عبـــد العزيـــز عـــىل فـــضيلة الـــشيخ ابـــن عثيمـــني فـــأقر كال
 ..الكالم مجيعه وأيده فأقول

 . وبارك اهللا يف الشيخني:الشيخ

 وبـــارك اهللا فـــيكم ويف الـــشيخني ويف مجيـــع علـــامء الـــسنة, بعـــد :امللقـــي
ال ينبغــي للــشباب أن خيــالفوا يف هــذه املــسألة اخلطــرية, أفــال : ذلــك أقــول

لــــشيخ أن هــــذه املــــسألة هــــي البــــاب األكــــرب للخــــروج عــــىل تــــرون فــــضيلة ا
األمـــــراء والـــــسالطني, وحـــــدوث فـــــتن مدهلمـــــة, ومـــــشاكل ال ختفـــــى عـــــىل 
اجلميع, وهل ترون قبل ذلـك أن هـذه املـسألة يـسوغ اخلـالف فيهـا? أذ إن 
ًأهـل العلــم فــيام قــرأت مل أجــد أحــدا مـنهم خيــالف هــذا الــرأي الــذي ذهبــتم 

لــم جممعــون عــىل الــرأي الــذي ذهبــتهم إليــه مــن إليــه وتبــني يل أن أهــل الع
  : ثالثة طرق الطريق

: أن أهــل العلــم وأهــل التفــسري مل خيتلفــوا يف تفــسري قولــه تعــاىل: األول
﴿@@@@@@flæëŽŠčÏbØÛa@ŽáŽç@Ùč÷ÛëdÏ@a@flÞflŒžãc@bflàči@žáØžzflí@žáÛ@žåflßflë﴾)وأن ما ظهـر مـن  )٤٤:املائدة
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يـــل اخـــتالف التنـــوع لـــيس اخـــتالف اخـــتالف يف عبـــاراهتم إنـــام هـــو مـــن قب
التـــضاد, وقـــد رصح بـــأن لـــيس بـــني العلـــامء اخـــتالف يف تفـــسري هـــذه اآليـــة 

  بعض العلامء وقد سجلته يف الكتاب, 
تـرشيع مـا مل يـأذن بـه اهللا, وأن احلكـم : ال خيفـى علـيكم أن البدعـة:ًثانيا

 الشارع بغري ما أنزل اهللا, ترشيع ما مل يأذن به اهللا وأن كليهام مستدرك عىل
الـــرشيف, وأن احلــــاكم بغــــري مـــا أنــــزل اهللا هــــو يف حقيقـــة األمــــر أخطــــر مــــن 
املبتـــدع, إذ إن املبتـــدع قـــد انتهـــى أمـــره, وال أظـــن أن املـــسلمني يأخـــذون 
فتوى من احلـاكم بغـري مـا أنـزل اهللا, يف حيـنام يأخـذون فتـوى مـن املبتـدع, 

كم بغــري مــا ًولــذلك أقــول أن املبتــدع أشــد خطــرا عــىل املــسلمني مــن احلــا
أنزل اهللا; فإن املبتدع يقول أن هذه البدعـة هـي مـن عنـد اهللا وهـي مـن رشع 
اهللا, حيــنام ال جيــرأ عــىل هــذا احلــاكم بغــري مــا أنــزل اهللا, بــل هــو يــرصح أن 

  .هذه القوانني حمض هي نتاج البرش
بدعـة مكفـرة, وبدعـة غـري : وقد اتفق أهل الـسنة أن البدعـة قـسامن: ًثالثا

م إذا كان احلاكم بغري مـا أنـزل اهللا حكـم بغـري مـا أنـزل اهللا مـن مكفرة ومن ث
غــري مــا جحــود واســتحالل فإنــه ال يكفــر, وينــزل منزلــة املبتــدع يف ديــن اهللا 

  . عز وجل
وتعلمـــون أن أهـــل الـــسنة أمجعـــوا عـــىل عـــدم تكفـــري ]: الرابعـــة[الطريـــق 

ئر مرتكـــب الكبـــرية وقــــد جعـــل العلــــامء احلكـــم بغــــري مـــا أنــــزل اهللا مـــن كبــــا
الذنوب, كام رصح بذلك شيخ اإلسالم ابن تيميـة, وكـام نقـل إمجـاع أهـل 
العلــم حــافظ أهــل املغــرب ابــن عبــد الــرب, ومــن ثــم فــإذا ثبــت اإلمجــاع فهــل 
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يسوغ ألحد أن خيالف يف هذه املسألة اخلطرية? وقبـل ذلـك أال تـرون أن 
اخلطــأ يف هــذه املــسألة جيلــب عــىل املــسلمني رشور كثــرية وفــتن مدهلمــة 

 . عىل نبينا حممد وبارك اهللا فيكم وأحسن اهللا إليكمصوكبرية و

ً أعطــاك اهللا العافيــة,ونفع بــك, أنــا أقــول جوابــا عــىل نقطتــني بــدت :الــشيخ
النقطــة األوىل هــل جيــوز ألحــد أن خيــالف? أقــول : يل مــن خــالل كالمــك

بطبيعــــة احلــــال ال جيــــوز إال إن كــــان مــــن أهــــل العلــــم, املخلــــصني للعلــــم 
, واخلائفني منه, فقد يمكن أن جيتهد وخيـالف, ولـذلك نحـن اخلاشني هللا

قــد يقــع بــل قــد وقــع بعــض األئمــة يف البدعــة وال يــسمون بمبتــدعني; : نقــول
ألن ليس كل من وقع يف البدعة وقعت البدعة عليه, وشملته فـصار بـذلك 
ًمبتدعا, ال, وكذلك قد يكون من وقع يف الكفر ال نقول بأن الكفر, تلبسه 

فيه ومن هنـا نجـد مـن مـذهب الـسلف الـصالح عـدم تكفـري الفـرق وانغمس 
الصاحلة إال من قد ذرت قرهنا بكفرها وال شك أن يف مثل هذه الفرق من 
وقعت يف الكفـر, لكننـا ال نكفـر لوجـود مـانع مـن موانـع التكفـري التـي جـاء 
ذكرهـــا يف تــــضاعيف كالمـــك فــــيام أذكـــر, فهــــذا فـــيام يتعلــــق بـــسؤالك هــــل 

 جيوز? 

ًال جيوز إال بالقيد الذي ذكرته آنفا, أما أنه جيـر رشا مـستطريا : اجلواب ً
فاألمر ال شك وال ريب فيه, والواقع املؤسف يف العامل اإلسالمي جيعل 
ًاألمر مع األسف ليس نظريا بل أمرا واقعيـا, فقـد خـرج كثـريون ممـن يعنـي  ً ً

نتمـي ينتمون لإلسالم وقـد ينتمـون للكتـاب والـسنة, وقـد يكـون فـيهم مـن ي
إىل السلف الصالح لكنهم ما عرفوا بعد منهج السلف الصالح, فكثري مـن 



@çbºfia@lbnØ 
 ٢٣٤ 

ًهــــؤالء قــــد خرجــــوا عــــىل احلكــــام وكــــانوا ســــببا كبــــريا جــــدا لــــسفك دمــــاء  ً ً
املــسلمني مــن الفــريقني الــذين خرجــوا, والــذين خرجــوا علــيهم, فــأي فتنــة 

 ! أشد من هذه الفتنة?

 وســجل الــيشء الكثــري أنــا قلــت يف كثــري ممــا حتــدثنا يف هــذه املــسألة,
لو وجد يف هؤالء احلكام من أعلن كفره باإلسالم, وأعلن : منها أننا نقول

ال جيـوز : ردته عن اإلسالم بحيث مل يبق ملتأول جمال للتأويـل, أنـا أقـول
اخلــــروج علــــيهم, لــــيس مــــن حيــــث الــــنص الــــرشعي; وإنــــام هــــو مــــن حيــــث 

 الغالبـــــة عـــــىل مالحظـــــة القواعـــــد اإلســـــالمية التـــــي منهـــــا تـــــرجيح املفـــــسدة
املـــصلحة, والتـــي منهـــا مـــا أشـــار إليـــه الرســـول عليـــه الـــصالة والـــسالم يف 

لـــوال أنـــا قومـــك حـــديثوا عهـــد بالـــرشك هلـــدمت الكعبـــة, ولبنيتهـــا «: حـــديث
عـــىل أســـاس إبـــراهيم عليـــه الـــسالم, وجلعلـــت هلـــا بـــابني مـــع األرض بـــاب 

 ومـن  كـم يف هـذا اإلصـالح مـن فائـدة,)١(»يدخلون منه وباب خيرجـون منـه
وهـو صتيسري لعملية احلجاج وأداء مناسكهم, مل يصنع ذلـك رسـول اهللا

ًالقادر عليه قدرة وقوة, وكان متمكنا; ألن اهللا نرصه عـىل املـرشكني كافـة, 
: لوال أن قومـك حـديثو عهـد بالـرشك, وأنـا أقـول: لكنه نظر إىل بعيد, فقال

لذين خيرجون ًلو أن حاكام من هؤالء احلكام أعلن كفره عىل الناس من ا
عليهم, مـن الـذين يـستطيعون أن يقـاتلوهم, وأيـن املـسلمون الـذين أخـذوا 

čÂbfli‰@žåčßflë@đñŞìÓ@žåčß@žáŽnžÈİflnža@bflß@žáŽèÛ@aëş†čÇcflë@@@@@﴿: عىل األقل بمثـل قولـه تعـاىل
žá×ŞëŽ†flÇflë@ča@ŞëŽ†flÇ@čéči@flæìŽjčçžŠŽm@Ýžî̈ a﴾)ــال  ال يوجــد يشء مــن هــذا )٦٠:األنف

                                                 
 ).٣٣٠٨رقم(ومسلم ) ١٥٠٩رقم( البخاري )١(
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الســـــتعداد, وأنـــــا أقـــــول هبـــــذه املناســـــبة وأهنـــــي هـــــذه الكلمـــــة ألن الوقـــــت ا

ًأنا أفهم من هذه اآلية شـيئا ثمينـا يف طوايـاه عنـدما قـال اهللا عـز وجـل :انتهى ً
﴿aëş†čÇcflë﴾)كــان اخلطــاب للمــؤمنني األولــني املــربني الرتبيــة )٦٠:األنفــال 

 أكثــــــرهم املحمديــــــة, هــــــؤالء اخلطــــــاب اليــــــوم ال يتوجــــــه إىل هــــــؤالء; ألن
منحرفــون عــن أن يــستحقوا مثــل هــذا اخلطــاب; لــذلك نحــن نقــول إن وجــد 
هنــــاك حــــاكم أعلــــن كفــــره, فيجــــب أن هنيــــئ أنفــــسنا للخــــروج عليــــه بحقــــه, 

 . ولنتمكن من قتاله وهبذا القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني

  ) ٠٠: ٤٤: ٨٥٦/٣٩(و) ٠٠: ٠١: ٠٧/ ٨٥٥"(اهلدى والنور"
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א 
  ٢....................................................................................................آتاب اإليمان

  ٣....................................................باب تعريف اإلسالم وبيان ما يخرج المرء منه] ١[

  ٤............................................................................»الدين الحنيف«باب معنى ] ٢[

  ٥.................................................................باب اإلسالم نسخ ما قبله من شرائع] ٣[

  ٧.........................................باب هل تسمى اليهودية والنصرانية وغيرها بالديانات؟] ٤[

  ٨.............................................. تعالى من الناس دينًا غير اإلسالم؟ اهللاباب هل يقبل] ٥[

  ١١...........................................................باب مسمى اإليمان غير مسمى اإلسالم] ٦[

  ١٢..................................................................................................نهباب م] ٧[

  ١٣..................................................................................................باب منه] ٨[

  ١٤....................................................................باب هل حب الوطن من اإليمان؟] ٩[

  ١٥...............................................................................................باب منه] ١٠[

  ١٨.................................................باب المؤمن آلما آان أقوى إيمانًا ازداد ابتالًء] ١١[

  ٢٠..................................................................باب الفرق بين العقيدة واإليمان] ١٢[

تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل باألرآان وهو يزيد وينقص والرد : باب اإليمان] ١٣[
  ٢١....................................................................................على من أنكر ذلك

  ٢٥................يمان والرد على غالة المرجئة في ذلكباب قول القلب وعمله رآن في اإل] ١٤[

  ٢٦..........................................................باب العمل سبب البد منه لدخول الجنة] ١٥[

  ٢٧....................................................................باب اإليمان بدون عمل ال يفيد] ١٦[

مال، وبيان أن تفاضل العباد في باب ال يمكن تصور صالح القلوب إال بصالح األع] ١٧[
  ٢٨...........................الدرجات في الجنة إنما هو بالنسبة لألعمال الصالحة آثرًة وقلة

  ٣١...........................................................باب العمل الصالح سبب لدخول الجنة] ١٨[

ف بين أهل السنة وبين باب الرد على من أخرج العمل من مسمى اإليمان  وبيان أن الخال] ١٩[
ا ال صوريا٣٢...........................................................الحنفية والماتريدية  حقيقي  

  ٣٤.....................................................باب رد قول من أخرج األعمال من اإليمان] ٢٠[
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  ٣٦.........باب االعتقاد بأن اإليمان مجرد التصديق دون األعمال من أقبح الغلط وأعظمه] ٢١[

  ٣٨................باب اإليمان الذي وقر في القلب ال بد من أن يظهر على البدن والجوارح] ٢٢[

  ٣٩..................................................................باب أهمية العمل وخطر التواآل] ٢٣[

  ٤٠....................................................باب التفاضل يكون باإليمان والعمل الصالح] ٢٤[

  ٤١...................................باب المدح والقدح لإلنسانإنما يكونان على العمل الصالح] ٢٥[

  ٤٢.....................................................................باب العمل على قدر العلم باهللا] ٢٦[

  ٤٣..........................................................باب بيان أن العمل الصالح من اإليمان] ٢٧[

  ٤٧......................................................................باب أحوال العمل مع اإليمان] ٢٨[

  ٤٩.............................................باب هل األعمال الواجبة شرط صحة في اإليمان؟] ٢٩[

  ٥٠.................................................................باب اإليمان الكامل يستلزم العمل] ٣٠[

  ٥١........................مال الجوارح الواجبةباب الشهادة ال يبطلها اإلخالل بشيء من أع] ٣١[

باب بيان أن الموحِّد ال يخلد في النار مهما آان فعله مخالفًا لما يسلتزمه اإليمان ويوجبه ] ٣٢[
  ٥٢...........................................................................................من األعمال

  ٦٢..............................................................................باب حكم ترك األعمال] ٣٣[

  ٦٧..................................................................التالزم بين الظاهر والباطنباب ] ٣٤[

  ٧٢..................................................................باب التالزم بين الظاهر والباطن] ٣٥[

  ٧٨...............................................................................................باب منه] ٣٦[

  ٨٠...............................................................................................باب منه] ٣٧[

  ٨٣...............................................................................................باب منه] ٣٨[

  ٨٩...............................................................................................باب منه] ٣٩[

  ٩٩...............................................................................................باب منه] ٤٠[

  ١٠٢.............................................................................................باب منه] ٤١[

  ١٠٣.............................................................................................باب منه] ٤٢[

  ١٠٦.............................................................................................باب منه] ٤٣[

  )ان ونقصانهزيادة اإليم(
  ١١٤.......................................................................باب اإليمان يزيد وينقص] ٤٤ [

  ١١٥.............................................................................................باب منه] ٤٥[
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  ١١٦.............................................................................................باب منه] ٤٦[

  ١١٧.............................................................................................باب منه] ٤٧[

  ١١٨.............................................................................................باب منه] ٤٨[

  ١١٩...............................................باب رد قول من أنكر أن اإليمان يزيد وينقص] ٤٩[

  ١٢١.................................باب الرد على قول الحنفية بأن اإليمان ال يزيد وال ينقص] ٥٠[

  ١٢٤......باب القول بأن اإليمان ال يزيد وال ينقص مخالف للكتاب والسنة وأقوال السلف] ٥١[

  ١٢٥..........................................باب ضالل من يعتقد أن اإليمان ال يزيد وال ينقص] ٥٢[

  ١٢٦.......................................................باب نقاش حول زيادة اإليمان ونقصانه] ٥٣[

   )حكم االستثناء في اإليمان وقول المرء أنا مؤمن(
  ١٣٨.........................................االستثناء في اإليمان وذآر من أنكر ذلكباب جواز ] ٥٤[

  ١٤٠.............................................................................................باب منه] ٥٥[

  ١٤١.............................................................................................باب منه] ٥٦[

  ١٤٤.............................................................................................باب منه] ٥٧[

  ١٤٨..............................................................................باب تعريف المرجئة] ٥٨[

  ١٤٩......................................باب ذآر بعض طوائف المرجئة وبيان بطالن مذهبهم] ٥٩[

  ١٥٠...........................................................باب بدعة الشهادة من بدع المرجئة] ٦٠[

  ١٥١...................ال يضر مع اإليمان ذنب، وبيان خطورة قولهم: باب رد قول المرجئة] ٦١[

  ١٥٢.............................باب رد قول المرجئة أن اإليمان واحد وأهله في أصله سواء] ٦٢[

  ١٥٣..................................................باب بيان بطالن عقيدة األحناف في اإليمان] ٦٣[

 السنة وبين  الخالف بين أهل أنباب الرد على من أخرج العمل من مسمى اإليمان وبيان] ٦٤[
ا ال صوريا١٥٥..........................................................الحنفية والماتريدية حقيقي  

  ١٥٨...................................................باب رد قول من أخرج األعمال من اإليمان] ٦٥[

  ١٦٠.................................باب الرد على قول الحنفية بأن اإليمان ال يزيد وال ينقص] ٦٦[

  ١٦٣......باب القول بأن اإليمان ال يزيد وال ينقص مخالف للكتاب والسنة وأقوال السلف] ٦٧[

  ١٦٤..........................................باب ضالل من يعتقد أن اإليمان ال يزيد وال ينقص] ٦٨[

  ١٦٥..................................باب التحذير من أحاديث موضوعة تشهد لبدعة اإلرجاء] ٦٩[

  ١٦٧......باب ما آل حديث ُتَحدَُّث به العامة آأن يكون ظاهر الحديث يقوي بدعة اإلرجاء] ٧٠[
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  ١٧٠.............................................................................................باب منه] ٧١[

 وينقص والرد تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل باألرآان وهو يزيد: باب اإليمان] ٧٢[
  ١٧٢..................................................................................على من أنكر ذلك

  ١٧٥...............باب الرد على غالة المرجئة الذين ال يشترطون العمل القلبي في اإليمان] ٧٣[

  ١٧٦.................................................باب الرد على من حصر اإليمان في المعرفة] ٧٤[

  ١٧٧...............................................الرد على بعض من غمز الشيخ باإلرجاءباب ] ٧٥[

  ١٧٩.............................................................................................باب منه] ٧٦[

  ١٨٢..................................................باب الرد على من اتهم أهل السنة باإلرجاء] ٧٧[

مجلس مع األستاذ [يمان باب التحرير ألصول التكفير وفيه آلمة حول موقع العمل من اإل] ٧٨[
  ١٨٤......................................................................................]خالد العنبري

  ٢٣٦.....................................................................................................الفهرس

  
  


